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Δςσαπιζηίερ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ, θπξίνπο ήθε Πιπκάθε θαη Γεκήηξην 

Ρνδάθε, γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπο θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείραλ θαηά ηελ εθπφλεζε 

ηεο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Γήκαξρν Μεηακφξθσζεο, θ. Μηιηηάδε 

Καξπέηα, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ πξνζέθεξε, θαζψο θαη φια ηα ζηειέρε ηεο Γ/λζεο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο. 



 

 

«Οι ΟΣΑ υρ θοπείρ άζκηζηρ κοινυνικήρ πολιηικήρ, για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηηρ θηώσειαρ. Η πεπίπηυζη ηος Γήμος Μεηαμόπθυζηρ»  

ημανηικοί Όποι: θηψρεηα, θνηλσληθή πνιηηηθή, αλεξγία, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, 

Καιιηθξάηεο, απνζηέξεζε, αληζφηεηα,    

Πεπίλητη  

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, είρε σο απνηέιεζκα ηε δηφγθσζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

ππήξραλ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία. Αλεξγία, θηψρεηα, αληζφηεηα, ξαηζηζκφο, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

είλαη θάπνηα απφ ηα θαηλφκελα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. 

Μέζα ζε απηέο ηηο αζθπθηηθέο ζπλζήθεο ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, έρεη θιηζεί λα παίμεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηελ 

αλαθνχθηζε φισλ απηψλ πνπ δνθηκάδνληαη απφ ηελ θξίζε, κηα θξίζε πνπ ηεζηάξεη ηελ εηνηκφηεηα θαη 

ηα αληαλαθιαζηηθά  ησλ δνκψλ. 

Ζ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα, 

είλαη ε κεγάιε πξφθιεζε. Άιισζηε γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο απηήο απαηηείηαη 

ε ζπλεξγαζία θαη ε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ. Οη ηνπηθέο δηνηθήζεηο βξίζθνληαη 

πην θνληά ζηνπο πνιίηεο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο εθείλσλ πνπ πιήηηνληαη 

πεξηζζφηεξν. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε αιιά θαη ε απνηίκεζε ηνπ ξφινπ ησλ ΟΣΑ, 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κε βάζε ηνλ Καιιηθξάηε. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην παξάδεηγκα 

ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο (κειέηε πεξίπησζεο), ελψ παξάιιεια ζα δηεξεπλεζεί ην πξνθίι αιιά θαη 

ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο θαη ζα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ 

Γήκνπ.  



 

 

«Local authorities as actors exercising social policy for tackling poverty. 

The case of the Municipality of Metamorfosis»   

Keywords: poverty, social policy, unemployment, social exclusion, Kallikrates, deprivation, 

inequality 

Abstract (14 pt) 

 

The economic crisis, resulted in swelling of social problems that existed in the Greek society. 

Unemployment, poverty, inequality, racism, social exclusion is one of the phenomena of reality 

experienced by the entire society. 

Within these stifling circumstances local authorities, has leaned to play a leading role, with targeted 

actions, in pursuit of social policy with a view to the relief of all those tested by the crisis, a crisis that 

also tested the alertness and reflexes of the structures. 

The strengthening of the institutions of the welfare State and their adaptation to new realities, is the 

great challenge. To better address this challenge required the cooperation and the mobilisation of all 

social forces. The local governments are closest to the citizens and have greater affordability of those 

most affected.  

The aim of this work is the presentation but also the evaluation of the role of Local Authorities, in 

the field of social policy, based on the Kallikratis. I used the example of the Municipality of 

Metamorphosis (case study), while investigating the profile and the degree of satisfaction of the 

beneficiaries of the services of the directorate of social policy and will formulate proposals for the 

improvement and strengthening of the social role of the Municipality. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη Έιιελεο βηψλνπλ, κηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, πνπ άιιαμε ην 

θνηλσληθφ πξνθίι ηνπο.  Μηα λέα ηάμε ζρεκαηίζηεθε απηή ησλ «λεφπησρσλ», ησλ αλζξψπσλ εθείλσλ 

πνπ είηε έραζαλ ηελ εξγαζία ηνπο είηε εξγάδνληαη γηα ειάρηζηεο απνδνρέο θαη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα.  

ε απηά ηα πξνβιήκαηα ε πνιηηεία θαιείηαη λα δψζεη ιχζε, κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζε βαζηθά αγαζά, φπσο είλαη ε 

ζηέγε, ε ηξνθή, ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ρσξίο απνθιεηζκνχο. Ζ θξίζε έζεζε φιε ηε θνηλσλία 

ζε κηα κεγάιε δνθηκαζία, δνθηκάδνληαο ηελ αληνρή  θαη ηελ εηνηκφηεηα ηεο. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, έγηλαλ ηε ζηηγκή πνπ ε θξίζε έπιεηηε ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, επηρεηξψληαο λα θαηαζηήζνπλ ηνπο Γήκνπο, πξσηαγσληζηέο ζηνλ ηνκέα ηεο άζθεζεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Με ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε θαη ε απνηίκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ξφινπ ησλ ΟΣΑ, ε αλάδεημε ησλ αδπλακηψλ θαη ε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ.  

Αξρηθά ζα απνζαθεληζηνχλ νη έλλνηεο θαη νξηζκνί ηεο θηψρεηαο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ δηάξζξσζε ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ ΔΔ. Θα παξνπζηαζηεί ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ησλ ΟΣΑ, ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

εληζρχνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

Γήκνπ Μεηακφξθσζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, 

επηρεηξείηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ε θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ σθεινχκελσλ, αιιά θαη ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο. Με βάζε απηή ηελ κειέηε παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Θευπηηικό πλαίζιο  

1.1 Ο οπιζμόρ ηηρ θηώσειαρ 

O νξηζκφο ηεο θηψρεηαο δηαρξνληθά δηαθέξεη. Πάληα φκσο αληηκεησπίδεηαη σο έλα πξφβιεκα 

πνπ πξνθαιεί αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ.  

Ζ θηψρεηα νξηδφηαλ παιαηφηεξα κνλνδηάζηαηα κε βάζε ην εηζφδεκα. ήκεξα πνιινί θνηλσληθνί 

επηζηήκνλεο δέρνληαη φηη ε θηψρεηα είλαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, πνπ πξνθαιεί  απνζηέξεζε ζε 

πνιινχο ηνκείο, ελψ ππάξρεη ζχλδεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο κε εθείλν ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. ε απηφ νδήγεζε ε δηεχξπλζε ησλ ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ θαη ε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ λνηθνθπξηνχ, δίλνληαο 

πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα εηζνδήκαηα αιιά θαη γηα πνιιέο άιιεο παξακέηξνπο, φπσο ε απαζρφιεζε, 

ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ε ζηέγαζε, νη θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ζπλήζεηεο, ε δηαζθέδαζε, ηα 

θνηλσληθά δίθηπα ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ (Atkinson, 1998).  

Έηζη ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο απφιπηεο θηψρεηαο, έλα πξφζσπν είλαη θησρφ αλ ην ζχλνιν 

ησλ απνδνρψλ ηνπ δελ ηνπ επαξθεί γηα λ‘ απνθηήζεη ηα απνιχησο αλαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

θπζηθήο ηνπ απιψο δχλακεο. Αλ δειαδή ε δηαηξνθή, ν ξνπρηζκφο θαη ε θαηνηθία ηνπ είλαη ηέηνηα πνπ 

λα βιάπηνπλ ηελ πγεία ηνπ. Ζ απφιπηε έλλνηα ηεο θηψρεηαο ηνλίδεη κάιινλ ηνλ βηνινγηθφ παξάγνληα 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο θπζηθήο ππφζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ παξά ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο φπσο νη 

αληζφηεηεο ζηα επίπεδα δηαβίσζεο, ηα πξφηππα θαηαλάισζεο θαη νη ζπλήζεηεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

θνηλσλία θ.ι.π (Rowntree, 1901). Ο νξηζκφο ηνπ Rowntree απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

νξίσλ θηψρεηαο ζηηο ΖΠΑ θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηδνκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο  ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία. Χο απφιπηε θηψρεηα νξίδεηαη φηαλ ην θαηά θεθαιήλ εηήζην εηζφδεκα είλαη πεξίπνπ 450 

δνιάξηα ην έηνο. Γειαδή πεξίπνπ 1 κε 1,50 δνιάξην ηελ εκέξα.  

Τπνινγίδεηαη φηη ην 1/5 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή 1,2 δηζεθαηνκκχξηα άηνκα, δνπλ 

ζε απφιπηε θηψρεηα, κε ιηγφηεξν απφ 1 δνιάξην ηελ εκέξα. Πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκχξηα, ην 50% ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ππνινγίδεηαη φηη δνπλ κε ιηγφηεξα απφ 2 δνιάξηα ηελ εκέξα. 

Ο Σownset νξίδεη σο θηψρεηα ηελ αλεπάξθεηα πφξσλ πνπ απνθιείεη νπζηαζηηθά ην άηνκν ή ηελ 

νηθνγέλεηα απφ ην ζπλεζηζκέλν επίπεδν δηαβίσζεο θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλήζεηεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη. Ζ έλλνηα ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο απνξξέεη απφ ηελ 

αληίιεςε φηη νη αλάγθεο δελ είλαη βηνινγηθά δεδνκέλεο αιιά πξνζδηνξίδνληαη απφ θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο (Townsend, 2001). Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο,  

θησρφ ζεσξείηαη ην άηνκν, ηνπ νπνίνπ ην ζπλνιηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη ρακειφηεξν απφ ην 

60% ηνπ αληίζηνηρνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο πνπ δεη.  

χκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο, ην 2014 ην φξην ζρεηηθήο θηψρεηαο ζηε ρψξα καο 

αληηζηνηρνχζε ζε €376 ην κήλα γηα έλα άηνκν πνπ δεη κφλν ηνπ (€790 ην κήλα γηα έλα δεπγάξη κε δχν 

παηδηά)5 . Με βάζε απηφ ην φξην, ε θηψρεηα ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη έπιεηηε 2.293.172 άηνκα 
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(21,4% ηνπ πιεζπζκνχ). Όρη επεηδή €376 ην κήλα είλαη ην ειάρηζην θφζηνο δηαβίσζεο ελφο αηφκνπ 

πνπ δεη κφλν ηνπ, αιιά επεηδή απηφ είλαη ην 60% ηνπ δηακέζνπ εηζνδήκαηνο. Όπσο γίλεηαη ακέζσο 

θαηαλνεηφ, ην φξην ζρεηηθήο θηψρεηαο εμ νξηζκνχ κεηαβάιιεηαη καδί κε ην κέζν (δηάκεζν) δηαζέζηκν 

εηζφδεκα: αλεβαίλεη ζε επνρέο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (αχμεζεο ησλ δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ) θαη 

αληηζηνίρσο θαηεβαίλεη ζε επνρέο νηθνλνκηθήο χθεζεο (ππνρψξεζεο ησλ δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ), 

κε απνηέιεζκα ν δείθηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο λα κε κεηαβάιιεηαη πνιχ ή λα παξακέλεη ζηάζηκνο ή λα 

κεηαβάιιεηαη αληίζεηα κε ηελ θπξίαξρε αληίιεςε. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε ειιεληθή νηθνλνκία 

αλαπηπζζφηαλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ηελ πεξίνδν 1995-2008, ην πνζνζηφ ζρεηηθήο θηψρεηαο ζηελ 

Διιάδα κεηψζεθε ειάρηζηα (απφ 21% ην 1995 ζε 20% ην 2008). ηε ζπλέρεηα, ελψ ε νηθνλνκία 

βξέζεθε ζε βαζηά χθεζε, ην πνζνζηφ ζρεηηθήο θηψρεηαο απμήζεθε επίζεο ειάρηζηα (ζε 23% ην 

2012). 

Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη θάπσο παξάδνμν, αιιά είλαη απνιχησο ζπκβαηφ κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζρεηηθήο θηψρεηαο, ε νπνία εξκελεχεη ηε θηψρεηα σο θνηλσληθή κεηνλεμία. Με βάζε απηή ηελ 

εξκελεία, ηα άηνκα ζπγθξίλνπλ ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν κε απηφ ηεο «κέζεο νηθνγέλεηαο» ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία θαηνηθνχλ: κηα νηθνγέλεηα είλαη θησρή φηαλ αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη ηνλ ηξφπν δσήο 

ηεο κέζεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. λα ζηείιεη ηα παηδηά ηεο ζε κηα ζρνιηθή εθδξνκή), αθφκε θαη εάλ κπνξεί 

λα εμαζθαιίζεη ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαβίσζή ηεο (ΜΑΣΑΓΓΑΝΖ Μ., 2016) 

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα νξίδεη ηελ θηψρεηα σο θαηάζηαζε δσήο ηφζν πεξηνξηζκέλε απφ 

ππνζηηηζκφ, αλαιθαβεηηζκφ, αζζέλεηεο, θησρηθφ πεξηβάιινλ, πςειή βξεθηθή ζλεζηκφηεηα θαη 

ρακειφ πξνζδφθηκν επηβίσζεο πνπ απέρεη απφ νπνηνδήπνηε αμηνπξεπή νξηζκφ ηεο αλζξψπηλεο 

εππξέπεηαο (The World Bank, 2016). 

Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηνχλ δείθηεο θαη θξηηήξηα πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο 

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ αλ έλα λνηθνθπξηφ ή άηνκν ζεσξείηαη θησρφ (Ακίηζεο, 2006). Όπσο 

επηζεκάλζεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, 17 Ηνπλίνπ 2010, ηα θξάηε κέιε 

είλαη ειεχζεξα λα ζέζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο κε βάζε ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο δείθηεο γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο.  

1.1.1 Η θηώσεια ζηην ΔΔ και ζηην Δλλάδα 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Eurostat, ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ην 2015, πεξίπνπ 119 εθαη. άλζξσπνη, ή ην 23,7% ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ) αληηκεηψπηδαλ ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο ή ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Μεηά απφ ηξεηο 

δηαδνρηθέο απμήζεηο κεηαμχ ηνπ 2009 θαη ηνπ 2012 γηα λα θηάζεη ζρεδφλ ην 25%, ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο ή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ ΔΔ, ην πνζνζηφ  

ζπλερψο κεηψλεηαη γηα λα επηζηξέςεη ζηα επίπεδα ηνπ 2008 (23,7%).  Παξακέλεη βέβαηα ην 2015 ζε 

πςειφηεξν ζεκείν απφ ην ρακειφ ζεκείν ηνπ 2009 (23,3%). Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ζε  

θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ ΔΔ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 
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Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε αλαθνίλσζε ηεο, ηελ  16.12.2010, πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία 

επξσπατθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, σο 

κία απφ ηηο επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Ζ πιαηθφξκα 

έρεη ζθνπφ ηελ αλάιεςε κηαο θνηλήο δέζκεπζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη 

ησλ θχξησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Καζψο 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνζερνχο δεθαεηίαο είλαη πηζαλφλ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλνπο 

θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ ζπκκεηνρηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο, 

εμαθνινπζψληαο, παξάιιεια, λα αλαπηχζζνπλ πνιηηηθέο πξφιεςεο θαη θάιπςεο ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαγθψλ, θαηά πεξίπησζε. πλεπψο, ε πιαηθφξκα ζα ζέζεη έλα δπλακηθφ πιαίζην δξάζεο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή, έηζη ψζηε ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο λα επηκεξηζηνχλ επξέσο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ηα άηνκα πνπ 

βηψλνπλ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ λα είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ κε αμηνπξέπεηα θαη λα 

αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ θνηλσλία. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010) 

Γηάγξακκα 1.1 

Κίλδπλνο θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ ΔΔ , 2014 θαη 2015(%) 

 

Πηγή: Eurostat  

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δurostat, ην πςειφηεξν πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζεκεηψλεηαη ζηε Βνπιγαξία, ελψ ην ρακειφηεξν ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία.  Σν 2015, 

πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ θηλδχλεπε απφ ηε θηψρεηα ή ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 
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ζε ηξία θξάηε κέιε: Βνπιγαξία (41,3%), ηε Ρνπκαλία (37,3%) θαη ηελ Διιάδα (35,7%). ην αληίζεην 

άθξν ηεο θιίκαθαο, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ησλ πξφζσπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαηαγξάθεθαλ ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία (14,0%), ηε νπεδία (16,0%), 

ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Φηλιαλδία (16,8%), ηε Γαλία θαη ηε Γαιιία (θαη 17,7%) (βι. Γηάγξακκα 1.1). 

Μεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, έρεη απμεζεί ν θίλδπλνο 

θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 2008-2015 ζε δεθαπέληε θξάηε κέιε, κε ηηο κεγαιχηεξεο 

απμήζεηο λα θαηαγξάθνληαη ζηελ Διιάδα (απφ 28,1% ην 2008 ζε 35,7% ην 2015, ή 7,6 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο), ε Κχπξνο (5,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), ζηελ Ηζπαλία (4,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), ηελ Ηηαιία 

(3,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) θαη ην Λνπμεκβνχξγν (3,0 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). Αληίζεηα, νη κεγαιχηεξεο 

κεηψζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία παξαηεξήζεθαλ ζηελ 

Πνισλία (απφ 30,5% ζε 23,4%, ή -7.1) θαη ζηελ Ρνπκαλία (-6,9 ), αθνινπζνχκελε απφ ηε Βνπιγαξία 

(-3,5 ) θαη ηε Λεηνλία (-3,3 ).            

Παηδηά θαη άηνκα ζε ελεξγφ ειηθία θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηε θηψρεηα ή ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ απφ ηνπο ειηθησκέλνπο ζε δηάθνξεο ρψξεο. ε πνζνζηφ 26,9% ζηελ ΔΔ ησλ 28, ηα παηδηά 

δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ην 2015 απφ φ, ηη ν ζπλνιηθφο 

πιεζπζκφο ζε 20 απφ ηα 28 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.  

Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηα πνζνζηά κεηαμχ παηδηψλ θαη ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ παξαηεξήζεθαλ 

ζηε Ρνπκαλία, ηελ Οπγγαξία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηε ινβαθία. ηηο ρψξεο απηέο ην πνζνζηφ 

γηα ηα παηδηά ήηαλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 6,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ γηα ην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ ζρεηηθά θαιχηεξε γηα ηα παηδηά απφ ηνπο ελήιηθεο ζηε 

ινβελία, ηε Γαλία, ηε νπεδία, ηε Φηλιαλδία, ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν, ηηο Κάησ Υψξεο, ηε 

Γεξκαλία, ηελ Κξναηία, θαζψο θαη ζηε Ννξβεγία. Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε κηα 

νηθνγέλεηα πνπ θηλδπλεχεη απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θπκάλζεθε απφ 14,0% ζηε νπεδία, 

14,9% ζηε Φηλιαλδία θαη 15,7% ζηε Γαλία θαη πεξηζζφηεξν απφ 40,0% ζηε Ρνπκαλία θαη ηε 

Βνπιγαξία. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παηδηθή θηψρεηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο ησλ γνλέσλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηε ζχλζεζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ φπνπ δνπλ ηα παηδηά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο κέζσ 

ηεο ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Τπάξρνπλ επίζεο πην επάισηεο νκάδεο 

παηδηψλ, φπσο εθείλεο κε γνλείο κεηαλάζηεο πνπ αμίδνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. Οη ειηθησκέλνη 

αληηκεησπίδνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ην 2015 απφ φ, ηη ν 

ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ-28 (17,4% ζε αληίζεζε κε 23,7%) φζν θαη ζε 20 απφ ηα 28 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.  

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, «ν θίλδπλνο απμάλεηαη ζην 25% 

γηα ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε κεγάιεο νηθνγέλεηεο θαη ππεξβαίλεη ην 30% γηα ηα παηδηά πνπ δνπλ κε έλαλ 
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κφλν γνλέα. Απηά ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία δελ έρνπλ βειηησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηελ 

απμεκέλε πνιηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ θηψρεηα πάληα ζεκαίλεη ιηγφηεξεο 

επθαηξίεο θαη αλαμηνπνίεην δπλακηθφ. Σν κέιινλ καο θηλδπλεχεη. Ζ θηψρεηα εκπνδίδεη ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθά ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ. Έλα 

παηδί πνπ κεγαιψλεη κέζα ζηε θηψρεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ δηαηξέρεη κεγαιχηεξν θίλδπλν λα γίλεη 

πεξηζσξηνπνηεκέλνο ελήιηθαο, εγθισβηζκέλνο ζε έλαλ «θαχιν θχθιν» πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά 

ζε γεληά. Ζ βνήζεηα λα βγνπλ ηα παηδηά απφ ηε θηψρεηα απαηηεί κηα πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο (γηα ηε ζηήξημε ησλ γνλέσλ λα βξνπλ εξγαζία)· ηνλ 

ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ· ηελ παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο πνηνηηθή 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ· ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ – ε νπνία 

έρεη θαηαζηεί ξεηφο ζηφρνο ηεο Έλσζεο ζηε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Οη ίζεο επθαηξίεο θαη νη 

πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνγέλεηα είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο». (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010). 

χκθσλα κε ηελ ίδηα αλαθνξά, νη ιεγφκελνη «εξγαδφκελνη-θησρνί» απνηεινχζαλ ην 2008 ην 

8% ηνπ εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ, ελψ ν θίλδπλνο θηψρεηαο απμήζεθε ζεµαληηθά γηα ηνπο αλέξγνπο, 

απφ 39% ζε 44% απφ ην 2005 θαη µεηά. Απφ ην 2000 θαη µεηά, ν αξηζµφο ησλ αηφµσλ πνπ πιήηηνληαη 

απφ ηε θηψρεηα ζηελ εξγαζία έρεη απμεζεί σο ζπλέπεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθνχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο), ζε ζπλδπαζµφ, θάπνηεο θνξέο, µε ηε 

ζηαζηκφηεηα ησλ κηζζψλ. Ζ θηψρεηα ζηελ εξγαζία ζρεηίδεηαη επίζεο µε ηελ θαηάζηαζε νιφθιεξσλ 

νηθνγελεηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ έλα εηζφδεκα απφ ηελ εξγαζία.   Δπηπιένλ, ην 8% ησλ Δπξσπαίσλ 

δνπλ ππφ ζπλζήθεο ζνβαξήο πιηθήο ζηέξεζεο θαη δελ έρνπλ ηελ νηθνλνµηθή δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ 

νξηζκέλεο αλάγθεο πνπ ζεσξνχληαη βαζηθέο γηα µηα εππξεπή δηαβίσζε ζηελ Δπξψπε, φπσο ην 

ηειέθσλν, ή ε επαξθήο ζέξκαλζε. ηηο θησρφηεξεο ρψξεο ην πνζνζηφ είλαη µκεγαιχηεξν απφ 30%. 

Δπίζεο, πνζνζηφ µκεγαιχηεξν απφ ην 9% ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ ζε ειηθία εξγαζίαο δεη ζε 

λνηθνθπξηά ζηα νπνία δελ εξγάδεηαη θαλείο. 

Ο θίλδπλνο θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη 

άλσ ην 2015 θπκάλζεθε απφ 6,1% ζηηο Κάησ Υψξεο έσο 51,8% ζηε Βνπιγαξία. Απηέο νη δηαθνξέο 

ζηε ζρεηηθή θαηάζηαζε ησλ ειηθησκέλσλ εμαξηψληαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηνπο ζεκεξηλνχο 

ζπληαμηνχρνπο θαη ηε δνκή ειηθίαο θαη θχινπ ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ, δεδνκέλνπ φηη νη 

ειηθησκέλεο γπλαίθεο θαη νη πνιχ ειηθησκέλνη ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πνιχ πςειφηεξνπο 

θηλδχλνπο ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Ζ  θιίµαθα ηεο δεµνγξαθηθήο πξφθιεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ΔΔ ζα 

εληείλεη ην πξφβιεµα. Έσο ην 2030 ν αξηζµφο ησλ ζπληαμηνχρσλ ζηελ ΔΔ ζα έρεη απμεζεί θαηά 

πεξηζζφηεξν απφ 25 εθαηνκκχξηα, αζθψληαο κεγαιχηεξε πίεζε ζηελ επάξθεηα θαη ηε καθξνπξφζεζκε 

βησζηκφηεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ µαο θαζψο θαη ζηα ζπζηήµαηα πγείαο θαη θξνληίδαο 

ησλ ειηθησκέλσλ. 
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Πίλαθαο 1.1 

Άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αλά ειηθηαθή νκάδα, 2015 (% 

ηνπ θαζνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ) 

 

Πηγή: Eurostat 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε επίζεο ηελ κεγαιχηεξε έθζεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα. Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 ην πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ηνπο αιινδαπνχο 

ππεξέβε ην 21%. Γηα ηνλ ελ ιφγσ πιεζπζκφ, ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

απψιεηα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οξηζκέλεο εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, απφ ηηο 

νπνίεο νη Ρφκα (πεξίπνπ 10 έσο 12 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηελ Δπξψπε) αληηπξνζσπεχνπλ ηε 

κεγαιχηεξε νκάδα, επεξεάδνληαη δπζαλάινγα κε πνιιαπιέο ζηεξήζεηο. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2010). 
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1.1.2 Φηώσεια, ανεπγία και κοινυνικόρ αποκλειζμόρ ζηην Δλλάδα ηηρ κπίζηρ 

Ζ Διιάδα ζήκεξα αληηκεησπίδεη κηα αλζξσπηζηηθή θξίζε, κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ 

πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Απμάλεηαη ζπλερψο ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

θαηαθεχγνπλ ζηα ζπζζίηηα θαη ηα θνηλσληθά παληνπσιεία, πνπ κέλνπλ άζηεγνη ή πνπ δνπλ ζε 

ζπλζήθεο αζηεγίαο, πνπ αλαγθάδνληαη λα αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα παηδηθά ρσξηά sos, πνπ 

αλαδεηνχλ ηξνθή ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Δηθφλεο πνπ έξρνληαη απφ ην καθξηλφ παξειζφλ,  καο 

μππλνχλ θαθέο αλακλήζεηο.  

Γηα ηελ πεξίνδν 2008-2016, δηαπηζηψλεηαη ζηε ρψξα καο: 

• Ο θίλδπλνο θηψρεηαο θαηαγξάθεη νξηαθή αχμεζε κέρξη ην 2010, αιιά  σο ην 2015 ε 

αχμεζε είλαη ζεκαληηθή 

• Οη παξαδνζηαθέο νκάδεο θηψρεηαο πιήηηνληαη ηδηαίηεξα, θαηαγξάθνληαο ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά θαη αθξαία θηψρεηα (ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, άλεξγνη, άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε, άηνκα 

κε ελνηθηαδφκελε θαηνηθία, λνηθνθπξηά κε πάλσ απφ ηξία εμαξηψκελα παηδηά θ.ι.π.) 

• Παξνπζηάδνληαη λέεο νκάδεο θησρψλ, νη νπνίεο, αλ δελ ππήξρε ε θξίζε ζα έκελαλ 

αλεπεξέαζηεο: εξγαδφκελνη θησρνί, παηδηά, λέα κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά, άηνκα κε ηδηφθηεηε 

θαηνηθία. (ΕΛΣΤΑΤ, 2016) 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 

2016, ηεο ΔΛΣΑΣ, o πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

αλέξρεηαη ζην 35,6% (3.789.300 άηνκα) ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο, παξνπζηάδνληαο κηθξή κείσζε ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (3.828.500 άηνκα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην 35,7% ηνπ πιεζπζκνχ). 

Σν δηάγξακκα 1.2, παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε - θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλνδηθή ηάζε απφ ην 2010 θαη 

κεηά -ηνπ δείθηε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Γηάγξακκα 1.2 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

2005,2008-2016 

 

 

 

 

 

 
Πεγή ΔΛΣΑΣ  
"Επισημαίνεται ότι η περίοδος αναφοράς των εισοδημάτων αφορά στο προηγούμενο από το έτος διενέργειας της έρευνας, δηλ. στα αντίστοιχα έτη 2004, 2007 — 2015. 
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Δπίζεο απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

αληηκεησπίδνπλ άηνκα ειηθίαο απφ 18 έσο 64 εηψλ, κε ην πνζνζηφ λα αγγίδεη ην 39,7% ζην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ ελψ ζηηο γπλαίθεο ην 41,1%  έλαληη ηνπ  πνζνζηνχ 38,2% ζηνπο άλδξεο. Υακειφηεξν 

είλαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 64 εηψλ φπνπ ην πνζνζηφ 

ηνπ θηλδχλνπ αλέξρεηαη ζην 22%(πίλαθαο 1.2). 

Πίλαθαο 1.2 

              Πιεζπζκφο ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θαηά νκάδεο ειηθηψλ θαη θχιν:2016 
% 
 

Οκάδεο ειηθηψλ χλνιν πιεζπζκνχ Γπλαίθεο Άλδξεο 

χλνιν 35,6 36,6 34,4 

0-17 37,5 - - 

18-64 39,7 41,1 38,2 

65+ 22,0 24,4 19,0 

  
πρλά ε αλεξγία ζεσξείηαη σο ην βαζηθφ αίηην ηεο θηψρεηαο. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη φηη νη 

θησρνί είλαη άηνκα ηα νπνία γηα θάπνηνπο ηδηαίηεξνπο ιφγνπο ή ιφγσ αηνκηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ αδπλαηνχλ λα εξγαζηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ εηζνδήκαηα. Οη εξγαδφκελνη 

αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο νηθνλνκηθά κε 

ελεξγνχο (λνηθνθπξέο θιπ.). Σν πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο αλέξρεηαη ζε 

14,1% θαη ζε ζρέζε κε ην 2015 εκθαλίδεηαη ζηα ίδηα επίπεδα ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξψλ, ελψ είλαη 

απμεκέλν ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ (15,3% θαη 12,3% αληίζηνηρα). Γηα ηνπο αλέξγνπο,  ν 

θίλδπλνο θηψρεηαο αλέξρεηαη ζε 47,1%, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ (51,9% θαη 42,4% αληίζηνηρα) (ΔΛΣΑΣ, 2016). 

Πίλαθαο 1.3 

Κίλδπλνο θηψρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18 

εηψλ θαη άλσ, θαηά θχιν θαη θαηάζηαζε απαζρφιεζεο: 2016 
% 
 

Αζρνιία χλνιν 

πιεζπζκνχ 

Γπλαίθεο Άλδξεο 

Δξγαδφκελνη 14,1 12,3 15,3 

Με εξγαδφκελνη (άλεξγνη θαη νηθνλνκηθά κε 

ελεξγνί) 

23,6 23,7 23,6 

Άλεξγνη 47,1 42,4 51,9 

πληαμηνχρνη 9,7 10,5 9,0 

Λνηπνί κε νηθνλνκηθά ελεξγνί (εθηφο 

ζπληαμηνχρσλ) 

25,4 25,2 26,2 

 

 Όκσο απφ πξφζθαηεο κειέηεο έρεη πξνθχςεη φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο, είλαη είηε εξγαδφκελνη κε κεξηθή απαζρφιεζε, είηε 

απηναπαζρνινχκελνη πνπ δελ έρνπλ ηα ίδηα πξνλφκηα κε ηνπο κηζζσηνχο (δψξα, θάιπςε 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλθ.ι.π.), είηε άηνκα πνπ αδπλαηνχλ λα εξγαζηνχλ, νηθνλνκηθά αλελεξγνί 
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(Ησαλλίδεο Α., 2012).  ηηο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο καο, φρη κφλν ε έιιεηςε εξγαζίαο αιιά θαη ε 

επηζθαιήο εξγαζία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θηψρεηα (Scharpf, 2000) 

χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο Δηδηθήο πλεδξίαο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αίζνπζα ηεο Γεξνπζίαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ζηηο 15 

Φεβξνπαξίνπ 2012, κε ζέκα «Νέα θηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο: Πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο 

θαη θαζηέξσζε ελφο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο», ζα ππάξμεη αχμεζε ηεο αθξαίαο θαη ηεο 

απφιπηεο θηψρεηαο, πεξηζζφηεξνη κε-θησρνί ζα έιζνπλ θνληά ζην φξην θηψρεηαο ελψ παξαδνζηαθά 

κεζαία ζηξψκαηα (λένη θησρνί) ζα πεξάζνπλ ην θαηψθιη θαη ζα παγηδεπηνχλ ζηε θηψρεηα. Καζψο νη 

κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο πεξηθφπηνληαη, ε εξγαζία γίλεηαη επηζθαιήο, ε ππεξρξέσζε νδεγεί ζε 

αδηέμνδν θαη ην ππνηππψδεο θνηλσληθφ θξάηνο απνδνκείηαη, ηα άηππα δίθηπα ζηήξημεο εμαζζελνχλ 

θαη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν ζηα αδχλακα κέιε ηνπο. Πνιινί ειηθησκέλνη 

πνπ δνπλ κφλνη ηνπο, ζε ζπλζήθεο εμαζιίσζεο, αληηκεησπίδνπλ θηψρεηα γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Σν 2010, έλαο ζηνπο δχν αλέξγνπο δεη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ελψ ην ίδην ηζρχεη 

γηα έλαλ ζηνπο ηξεηο λένπο ειηθίαο 16 έσο 24 εηψλ (27,8%), γηα έλαλ ζηνπο ηξεηο κεξηθψο 

απαζρνινχκελνπο (29,4%) θαη γηα έλαλ ζηνπο ηέζζεξηο απαζρνινχκελνπο –εθηφο ησλ κηζζσηψλ 

(25,9%) (Μπαινχξδνο.Γ., 2012). 

Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο, αληηκεησπίδνπλ θαη ην θίλδπλν ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη απνθιεηζκφ απφ 

ππεξεζίεο πγείαο, εθπαίδεπζεο, πξφλνηαο, απφ ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, απφ πξφζβαζε ζε αγαζά, 

αιιά θαη πνιηηηζκηθφο θαη πνιηηηθφο απνθιεηζκφο, θαζψο θαη απνθιεηζκφο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Απνηεινχλ κέξνο ηεο θνηλσλίαο, αηζζάλνληαη φκσο φηη έρνπλ απνξξηθζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:   Η κοινυνική πολιηική ηυν ΟΣΑ 

2.1 Η κοινυνική πολιηική ηυν ΟΣΑ υρ επγαλείο για ηην ανηιμεηώπιζη  ηηρ θηώσειαρ 

ζηην Δλλάδα και ηην Δςπώπη 

O φξνο θνηλσληθή πνιηηηθή ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη φιεο εθείλεο ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηελ παξνρή 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Spicker, 2004). Ζ  ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ην θξάηνο, νδήγεζε 

ζην λα ζεσξείηαη ζρεδφλ ζπλψλπκε ηνπ φξνπ «θξάηνο πξφλνηαο». Ο Κνληηάδεο αλαθέξεη φηη 

πξφθεηηαη γηα πεξηγξαθή εθείλεο ηεο κνξθήο θξάηνπο πνπ «δξα κέζσ ηεο παξνρηθήο θνηλσληθήο 

δηνίθεζεο, κε ζθνπό ηελ άκβιπλζε θνηλσληθώλ αληζνηήησλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή θάιπςε θνηλσληθώλ 

θηλδύλσλ θαη αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ». (Κνληηάδεο Ξ. θ., 2008). Ο φξνο εθθξάδεη ηε δηεπξπκέλε 

θξαηηθή παξέκβαζε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο πνπ επηθξάηεζε κεηαπνιεκηθά θαη πεξηγξάθεη ηελ 

ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ παξαδνζηαθέο κνξθέο αιιειεγγχεο θαη θηιαλζξσπίαο, ζε θξαηηθά 

νξγαλσκέλνπο ζεζκνχο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

ε επξσπατθφ επίπεδν ε θνηλσληθή πνιηηηθή δελ εκπίπηεη γεληθψο ζηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Έλσζεο. Οη πνηθίιεο θνηλσληθέο ηεο δξάζεηο έρνπλ θαηά βάζε ζπληξέρνληα θαη ζπληνληζηηθφ 

ραξαθηήξα θαη επηθεληξψλνληαη πξσηίζησο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηε δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ 

πξφζβαζεο ζε απηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εδψ θαη ησλ δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Οη πνιηηηθέο γηα ηελ πγεία είλαη ζπληνληζηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο σο πξνο ηηο 

αζθνχκελεο ζε εζληθφ επίπεδν ελψ νη πξνλνηαθέο πνιηηηθέο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη εκπίπηνπλ ζε δξάζεηο αλαδσνγφλεζεο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ζε δψλεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θξίζε. (Κνληηάδεο Ξ. θ., 2006) 

Ζ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λνκηκνπνηείηαη ζην βαζκφ πνπ 

εμππεξεηεί ηελ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη ηδηαίηεξα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Aust A., 2002). 

Ζ ΔΔ, κε ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ πνιπδεθηηθφηεηα θαη ηε 

ζπλνρή ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο, θαη λα πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ίζε πξφζβαζε ζηηο 

επθαηξίεο θαη ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. χκθσλα κε ην άξζξν 153 ΛΔΔ, ε εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ 

πξέπεη λα επηηεπρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ζπλεξγαζία κε λνκνζεηηθήο θχζεο, φπσο είλαη ε 

αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ (ΑΜ), ελψ ην άξζξν 19 ΛΔΔ επηηξέπεη ζηελ ΔΔ λα αλαιακβάλεη 
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δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ηφζν κε ηελ παξνρή λνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ηπρφλ 

ζχκαηα φζν θαη κε ηε ζέζπηζε κέηξσλ ελζάξξπλζεο. 

Απφ ην 1975 έσο ην 1994, ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα πινπνίεζε αξθεηά πηινηηθά 

ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ. Παξά ηαχηα, ε δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα εηίζεην ζπλερψο ππφ 

ακθηζβήηεζε ιφγσ έιιεηςεο λνκηθήο βάζεο. 

Σν πξφβιεκα απηφ επηιχζεθε κε ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, ε νπνία 

θαηνρχξσζε ηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ σο ζηφρν ηεο θνηλνηηθήο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο. Σν 2000 ηδξχζεθε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 160 ΛΔΔ, Δπηηξνπή Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη κε ηελ Δπηηξνπή. 

Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, ε νπνία δξνκνινγήζεθε ην 2000, δεκηνχξγεζε κεραληζκφ 

επνπηείαο θαη ζπληνληζκνχ πνπ πεξηιάκβαλε ράξαμε ζηφρσλ, κέηξεζε ηεο θηψρεηαο βάζεη ελφο 

ζπλφινπ απφ δείθηεο θαη κεγέζε αλαθνξάο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα θξάηε κέιε θαη εζληθά 

ζρέδηα δξάζεο θαηά ηεο θηψρεηαο. Ζ αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ εθαξκφζηεθε παξάιιεια θαη ζε 

άιινπο ηνκείο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

Σν 2005, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ηξερνπζψλ δηαδηθαζηψλ κε έλα λέν 

πιαίζην γηα ηελ ΑΜ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο («θνηλσληθή ΑΜ»). 

ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο θνηλσληθήο ΑΜ ζπγθαηαιέγνληαη: ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε ηζφηεηα 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη νη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο κέζσ απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο· ε απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο γηα αλάπηπμε, 

απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή· ε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε· ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Με ηε ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο ηνπ Οθησβξίνπ 2008, ε Δπηηξνπή επηθαηξνπνίεζε ηε ζχζηαζε 92/441/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη πξνζδηφξηζε φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη «λα ραξάμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηξαηεγηθή πνπ λα ζπλδπάδεη επαξθή εηζνδεκαηηθή ζηήξημε, αγνξέο 

εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο». 

Μία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, βηψζηκε θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, ε νπνία εγθξίζεθε ην 2010, ήηαλ ν λένο θνηλφο ζηφρνο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνπ ζπλίζηαην ζηε κείσζε θαηά 25% 

ηνπ αξηζκνχ ησλ Δπξσπαίσλ πνπ δηαβηνχλ θάησ απφ ην εζληθφ φξην ηεο θηψρεηαο θαη ζηελ έμνδν 20 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ απφ ηε θηψρεηα θαη γηα ην ζθνπφ απηφ δξνκνινγήζεθε ε Δπξσπατθή 

πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  Απφ ην 2011, ε 
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Δηήζηα Γηάζθεςε ηεο πιαηθφξκαο θέξλεη ζε επαθή ππεπζχλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο κε βαζηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ βηψζεη ηε θηψρεηα. 

Γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζηελ Δπξψπε ππφ ηελ 

απεηιή ηεο θηψρεηαο ιφγσ ηεο θξίζεο, ην 2013, ε Δπηηξνπή ελέθξηλε δχν αθφκε πξσηνβνπιίεο. Με 

ηελ αλαθνίλσζή ηεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013, ππφ ηνλ ηίηιν «ηνρεχνληαο ζηηο θνηλσληθέο 

επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλνρή — Γέζκε κέηξσλ γηα ηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο», ε 

Δπηηξνπή παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο πξνο 

φθεινο ησλ πνιηηψλ, θαη εηδηθφηεξα λα επελδχζνπλ ζηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα ζπάζεη ν θχθινο ηεο 

αληζφηεηαο. 

Δπίζεο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, έπεηηα απφ εθθιήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ε 

Δπηηξνπή παξνπζίαζε πξφηαζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. Κχξην ζηνηρείν ηεο είλαη ν θνηλσληθφο πίλαθαο 

απνηειεζκάησλ, ν νπνίνο ζπληζηά εξγαιείν αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ εμειίμεσλ ζηελ ΔΔ πνπ 

ρξεηάδνληαη πην ζηελή παξαθνινχζεζε. Πεξηιακβάλεη πέληε βαζηθνχο δείθηεο: αλεξγία, αλεξγία ησλ 

λέσλ θαη πνζνζηφ λέσλ εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο (ΔΔΑΚ), δηαζέζηκν εηζφδεκα 

ησλ λνηθνθπξηψλ, πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο, θαη εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο. Απφ ην Δπξσπατθφ 

Δμάκελν ηνπ 2014, ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θνηλή έθζεζε γηα ηελ 

απαζρφιεζε ηεο εηήζηαο επηζθφπεζεο ηεο αλάπηπμεο, πνπ πξνζδηνξίδεη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Δπηπιένλ, ην 2015 πξνζηέζεθαλ ηξεηο δείθηεο γηα ηελ απαζρφιεζε 

(ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ) 

ζηελ έθζεζε ηνπ κεραληζκνχ επαγξχπλεζεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο καθξννηθνλνκηθψλ 

αληζνξξνπηψλ, σζηφζν δελ νδεγνχλ ζηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ. (ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ) 

  ε επξσπατθφ επίπεδν, ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

ηνκείο δαπαλψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θηάλνληαο ζπλνιηθά ζην 42% ησλ δαπαλψλ.  Οη 

δαπάλεο γηα ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,  ζε ηνπηθφ επίπεδν, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

ζηηο βφξεηεο ρψξεο (23% ζηελ Φηιαλδία, 27% ζηελ νπεδία, 38% ζηελ Γαλία) φπσο επίζεο ζηελ 

Οιιαλδία θαη ζην Ζ.Β. (29% θαη 28% αληίζηνηρα). Καιχπηεη κία ζεηξά απφ ππεξεζίεο, αλάινγα κε ηε 

ρψξα, φπσο είλαη νη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, νη κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, νη ππεξεζίεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηηο ιηγφηεξν πξνλνκηνχρεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θ.α. 

Αληίζεηα, νη δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ 

ηνπηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ζε πεξίπνπ 10 ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ θξαηψλ – κειψλ 

αιιά θαη ησλ ρσξψλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο, φπσο είλαη ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Πνξηνγαιία. 
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Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ απνθέληξσζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ επηιεμηκφηεηα γηα 

παξνρή θαη ην βαζκφ γελλαηνδσξίαο, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηππνινγία ησλ Gouph et al (Gouph, 1997). 

χκθσλα κε απηή ηα θξάηε ρσξίδνληαη ζε: 

Κξάηε πξφλνηαο κε ενζυμαηυμένο δίκηςο αζθάλειαρ, κε εζληθφ θαη ζρεηηθά γελλαηφδσξν 

πξφγξακκα γηα ηε θηψρεηα, ζπλδεφκελν κε εξγαζηαθά θίλεηξα (ι.ρ. Μ.Βξεηαλία).  

Κξάηε δςφκήρ ππόνοιαρ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ θαηεγνξηαθή βνήζεηα απφ ην γεληθφ 

δηθαίσκα ζε ειάρηζην δίθηπν αζθάιεηαο, κε ζρεηηθά επξεία ηνπηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα (ι.ρ. Γαιιία, 

Γεξκαλία).  

πζηήκαηα ζεκειησκέλα ζηελ ιδιόηηηα ηος πολίηη, κε επηθνπξηθή βνήζεηα πςειήο 

γελλαηνδσξίαο, εζληθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, αιιά θαη νπζηψδε ξφιν ηνπηθψλ εμνπζηψλ (ι.ρ. 

Οιιαλδία).  

πζηήκαηα αποκενηπυηικήρ διακπιηικήρ ππόνοιαρ, φπνπ ε πξφλνηα παξέρεηαη κε πςειή 

ηνπηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα, ελέρεη ππνρξεψζεηο εξγαζηαθήο δηαζεζηκφηεηαο θαη ζρεηηθά πςειήο 

γελλαηνδσξίαο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθξαηεκέλε δήηεζε θαη ζηηγκαηηζκφ ηεο πξνλνηαθήο αξσγήο 

(ι.ρ. Απζηξία).  

πζηήκαηα ςπολειμμαηικήρ παποσήρ, ρακειήο γελλαηνδσξίαο θαη κε ειιεηκκαηηθφ έιεγρν 

πφξσλ, φπνπ ηα εζληθά πξνγξάκκαηα θαιχπηνπλ κφλν εηδηθέο θαηεγνξίεο, πέξα απφ ηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ν ηξίηνο ηνκέαο (ι.ρ. Ηζπαλία, Διιάδα) (Κνληηάδεο Ξ. θ., 

2008).  

ην ηειεπηαίν κνληέιν εληάζζνληαη νη ρψξεο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζην ιεγφκελν 

‗λνηηνεπξσπατθφ‘ κνληέιν θξάηνπο πξφλνηαο. Οη ρψξεο απηέο, κεηαμχ ηνπο θαη ε Διιάδα, 

δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο: αληζνβαξήο πξνζηαζία κεηαμχ 

θνηλσληθψλ θηλδχλσλ, επηδνκαηηθή πξνζέγγηζε, αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή βαξψλ κεηαμχ 

επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ, πνιπδηάζπαζε θνξέσλ, πειαηεηαθέο πξαθηηθέο, ρακειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη θπξίσο ζηήξημε ζε άηππα δίθηπα θξνληίδαο (Κνληηάδεο Ξ. θ., 2008).  

ηνλ πίλαθα 2.1, θαηαγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ, ζηα 19 θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο, 

φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ζρεηηθφ νδεγφ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Γήκσλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ. Παξαηεξνχκε κηα αλνκνηνγέλεηα ζηηο αξκνδηφηεηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσδψλεο. Όπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ νδεγφ ηνπ  πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Γήκσλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ, ηφζν ε Κχπξνο φζν θαη ε Μάιηα δελ έρνπλ παξαρσξήζεη αξκνδηφηεηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Τπάξρνπλ ρψξεο φπνπ ε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο δελ 

ζπλδπάδεηαη απφ δεπηεξεχνπζεο αξκνδηφηεηεο (Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Ηζπαλία), ελψ ζε άιιεο ππάξρεη 

έλα πιέγκα απφ δεπηεξεχνπζεο αξκνδηφηεηεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή (Δζζνλία, 

Διιάδα, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, ινβαθία, Φηιαλδία).  
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Πίλαθαο 2.1 

Αξκνδηφηεηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζηα θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο 

Υώπα Ππυηεύοςζερ 

Απμοδιόηηηερ 

Γεςηεπεύοςζερ 

Απμοδιόηηηερ 

Απιθμόρ 

Γήμυν 

Απζηξία Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Πνιηηηζκφο 2.337 

Βέιγην Κνηλσληθή Πνιηηηθή Δθπαίδεπζε 589 

Γαιιία Κνηλσληθέο 

Τπεξεζίεο, Κνηλσληθή 

ηέγαζε 

Δθπαίδεπζε 56.682 

Γεξκαλία Κνηλσληθέο 

Τπεξεζίεο, Κνηλσληθή 

ηέγαζε 

 11.500 

Διιάδα Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία, 

Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο 

Δθπαίδεπζε, 

πνιηηηζκφο, 

αζιεηηζκφο 

325 

Δζζνλία Κνηλσληθή Πξφλνηα, 

Κνηλσληθή ηέγαζε 

Τγεία Πνιηηηζκφο, 

Αζιεηηζκφο 

193 δήκνη & 33 

πφιεηο 

Ηξιαλδία Κνηλσληθή ηέγαζε  80 δήκνη & 3 πφιεηο 

Ηζπαλία Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο 

(γηα δήκνπο άλσ ησλ 

50.000 θαηνίθσλ) 

 8.117  

Ηηαιία Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Πνιηηηζκφο 8.094  

Κχπξνο   39 δήκνη & 484 

θνηλφηεηεο 

Λεηνλία Κνηλσληθέο 

Τπεξεζίεο, θνηλσληθή 

ζηέγαζε 

Τγεία, εθπαίδεπζε, 

πνιηηηζκφο, 

αζιεηηζκφο 

110 δήκνη & 9 πφιεηο 

Ληζνπαλία Κνηλσληθή πξνζηαζία, 

θνηλσληθή ζηέγαζε 

Τγεία, εθπαίδεπζε, 

πνιηηηζκφο 

60 δήκνη 

Λνπμεκβνχξγν Κνηλσληθή πξνζηαζία Τγεία, εθπαίδεπζε, 

πνιηηηζκφο 

106 δήκνη 

Μάιηα   68 ηνπηθά ζπκβνχιηα 

Οιιαλδία Κνηλσληθέο 

Τπεξεζίεο, θνηλσληθή 

ζηέγαζε 

Τγεία, εθπαίδεπζε, 

πνιηηηζκφο 

418 δήκνη 

Πνξηνγαιία Κνηλσληθή Πξνζηαζία Τγεία, πνιηηηζκφο 4.259 δήκνη & 508 

πφιεηο 

ινβαθία Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία, 

Κνηλσληθή ηέγαζε 

Τγεία, πνιηηηζκφο, 

αζιεηηζκφο 

2.792 δήκνη & 1.382 

πφιεηο 

ινβελία Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία, 

Κνηλσληθή ηέγαζε 

Δθπαίδεπζε 211 δήκνη 

Φηιαλδία Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζε, πγεία, 

πνιηηηζκφο, 

αζιεηηζκφο 

336 δήκνη 

 

 

 

Πεγή: Council of European Municipalities and Regions-CEMR, 2012 
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2.2 Σο νέο θεζμικό πλαίζιο ζηον ηομέα ηηρ κοινυνικήρ πολιηικήρ 

Ζ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη εμειηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε βαζηθφ ζηπινβάηε 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, καδί κε άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ, σο έλα βαζκφ, 

ηα θαηλφκελα θησρνπνίεζεο, πείλαο, απνπζίαο πγεηνλνκηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, 

έιιεηςεο ζηέγεο θαη γεληθφηεξα ε θνηλσληθννηθνλνκηθή εμαζιίσζε πνπ βηψλεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ (Υιέπαο, 2014).  

2.2.1 Απμοδιόηηηερ 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, παξαηεξείηαη δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ησλ ΟΣΑ, ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κηα  πνπ ζεσξείηαη φηη νη δήκνη βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ πνιίηε, γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα θαη έρνπλ  ηε δπλαηφηεηα λα ηα αληηκεησπίδνπλ άκεζα, ζρεδηάδνληαο θαη 

πινπνηψληαο πξνγξάκκαηα πνπ λα απαληνχλ ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο.   

Ο Νένο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ,  Ν.3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» ) απνηειεί θείκελν θσδηθνπνίεζεο ξπζκίζεσλ γηα ηνπο ΟΣΑ πνπ πξνέθπςε θαη απφ ηελ 

αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο θσδηθνπνίεζεο ε νπνία είρε θαηαζηεί κε ιεηηνπξγηθή. 

ηνλ ΚΓΚ επηρεηξείηαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Γήκσλ (Υιέπαο, 2014). 

Με ην Ν.3463/2006(ΚΓΚ), ζεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ΟΣΑ λα αζθνχλ θνηλσληθή 

πνιηηηθή θαη ηθαλνπνηείηαη έλα ην αίηεκα ηνπο, ηεο απνθιεηζηηθήο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

. Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 75, πξνβιέπεηαη φηη:: 

«Οη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο  ππνζέζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ  πξνζηαζία, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο  ηνπηθήο θνηλσλίαο». 

ηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο,  πεξηιακβάλεηαη: 

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

θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ φπσο παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, 

βξεθνθνκείσλ, νξθαλνηξνθείσλ, θέληξσλ αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, 

ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θ.ιπ. θαη ηε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ 

θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

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

κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο 

πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, 
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ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ 

πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

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

παξαρψξεζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νηθνπέδσλ ζε απηνχο ή κε ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ 

βνεζεκάησλ, εηδψλ  δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά  ηηο πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ Κψδηθα. 

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

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

Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 

5.  Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο 

γηα ηελ  έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ 

θνηλσληθή,  νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

6.  Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε 

ηε  δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

νκάδσλ  εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε 

ηνπ  έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλφηεηαο. 

Δπίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αλαθέξνληαη θαη ηα άξζξα 187-188 ηνπ ΚΓΚ, πεξί 

εθπνίεζεο δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ θαη πεξί αλέγεξζεο θαηνηθηψλ θαη παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπο ζε 

άζηεγνπο θαη νηθνλνκηθά αδχλαηνπο δεκφηεο, θαζψο επίζεο ην άξζξν 202, πεξί ρνξήγεζεο έθηαθησλ 

βνεζεκάησλ θαη κείσζεο ή απαιιαγήο απφ θφξνπο ή ηέιε πξνο φθεινο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ 

πξνζψπσλ   

Ζ ζπλέρεηα θαη σο έλα βαζκφ ε νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, πνπ παξά ηηο αδπλακίεο 

ηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ 

ΟΣΑ, δφζεθε κε ηνλ «Καιιηθξάηε» (Ν.3852/2010, «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» ). 

Ζ δηνηθεηηθή απηή εμέιημε παξέρεη έλα λέν πιαίζην δξάζεο γηα ην ζχλνιν ησλ απηνδηνηθεηηθψλ 

δξψλησλ θαη, θαηά επέθηαζε, αλαδηαηάζζεη ηνπο φξνπο ιήςεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

πνιίηεο (Ησαλλίδεο, 2015).  

2.2.2 Ο πόλορ ηυν ΟΣΑ ζηην κοινυνική πολιηική με βάζη ηον «Καλλικπάηη». 

Με ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ «Καιιηθξάηε», κηα ζεηξά απφ αξκνδηφηεηεο κεηαθέξνληαη ζηνπο 

δηεπξπκέλνπο λένπο δήκνπο απφ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο πνπ ηψξα θαηαξγνχληαη θαη απφ ηηο 

πεξηθέξεηεο. Ο ξφινο ησλ δήκσλ εληζρχεηαη, ιφγσ ηεο ακεζφηεηαο πνπ έρεη κε ηνλ πνιίηε θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ απηφο αληηκεησπίδεη. Ζ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ ρσξηθή 

εγγχηεηα. Δθεί αθξηβψο έγθεηηαη ην κείδνλ επηρείξεκα ππέξ ελφο ελεξγφηεξνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο 
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απηνδηνίθεζεο: ιφγσ ζέζεο, έρεη δπλεηηθά θαη θαιχηεξε γλψζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη 

αηηεκάησλ (θακλάθεο, 2006 ). 

Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο απέθηεζαλ ηε ζεζκηθή θαξέηξα πνπ πιένλ ηνπο επηηξέπεη λα 

παξεκβαίλνπλ δπλακηθά ζε κηα ζεηξά πεδία ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο. Μέζα ζε απηφ ην λέν 

απηνδηνηθεηηθφ πιαίζην, ε άζθεζε θνηλσληθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο έρεη ππνζηεί 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ εγγχηεξα ηνπο αηξεηνχο κε ηνλ πιεζπζκφ, δίρσο ηε 

γξαθεηνθξαηηθή παξέκβαζε ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ δήκσλ ε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία θαη ηελ αιιειεγγχε (θακλάθεο, 2006 ). Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβίβαζε ζπλδέεη θαη κε 

ηππηθνχο γξαθεηνθξαηηθνχο φξνπο ηε ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ κε ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ 

εμέιημε απηή έξρεηαη λα νινθιεξψζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ θαζψο φπσο είλαη γλσζηφ, ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηνρεχεη θαη ζηελ θάιπςε θαη ζηε ζεξαπεία ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Χζηφζν, είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη ε πινπνίεζε ηνπ Καιιηθξάηε αλαραηηίζηεθε ζεκαληηθά απφ 

ηελ ζνβνχζα νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θξίζε (Konstantinidis N., 2011). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ππνρψξεζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνπο Ο.Σ.Α. αλέθνςε 

ηελ απνδνηηθή εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο (Υιέπαο, 2014). Λφγσ απηνχ ηνπ αζθπθηηθνχ πιαηζίνπ 

δεκηνπξγεζήθαλ ζεκαληηθέο αληηζηάζεηο απφ ζεκαληηθέο κεξίδεο ηνπ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηνλ 

Καιιηθξάηε. Ζ βαζηθή αηηία απηψλ ησλ αληηζηάζεσλ ήηαλ ε αδπλακία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  λα 

θαιχςεη, έζησ θαη ζε κεξηθφ επίπεδν, αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή (Ησαλλίδεο, 2015). ήκεξα έλα επξχηαην θάζκα ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 

αλαπηχζζεηαη θαη παξέρεηαη, ζε δηαθνξεηηθή έθηαζε, απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο. 

  Οη δήκνη αλαιακβάλνπλ ζπλνπηηθά ηελ άζθεζε αξκνδηφηεηαο ζηνπο ηνκείο: 

• Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο 

• Αιηείαο  

• Πνιενδνκηθέο 

• Παηδείαο  

• Τγείαο  

• Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

• Σνπξηζκνχ  

• Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

• Σερληθψλ ζεκάησλ θαη Μειεηψλ 

Μέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο άξρηζε λα αζθείηαη απφ ηνπο δήκνπο απφ 

ηελ 1/1/2011, έλαο κηθξφο αξηζκφο απφ ηελ 1/7/2011, άιιεο απφ ηελ 1/1/2012 θαη ηέινο γηα έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ αξκνδηνηήησλ πξνβιέπνληαλ ε κεηαθνξά ηνπο απφ 1/1/2013, φκσο αθφκα θαη 

ζήκεξα δελ έρεη θάηη ηέηνην θαηαζηεί δπλαηφ. 
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ην ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ην άξζξν 94, παξ.3Β νξίδεη φηη πξνζηίζεηαη ζην άξζξν 75 

παξ. Η ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ππφ ηνλ ηνκέα ε΄ («Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο») νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

• Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ θαη ε δηελέξγεηά ηνπο. 

• Ζ ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. 

• Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε ηδηψηεο, 

θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία, πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 

• Ζ άζθεζε ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

(ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί) θαη ε επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ.  

• Ζ επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ε έγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ επηρνξεγήζεσλ, πνπ δίδνληαη ζε λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

• Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απηνζηεγαδφκελσλ, ε κίζζσζε αθηλήησλ, ε ξχζκηζε δηαθφξσλ 

ζεκάησλ θνηλσληθήο θαηνηθίαο θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο. 

• Ο δηνξηζκφο κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ε επνπηεία θαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ πξνζηαζίαο θαη αγσγήο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ (φπσο Κέληξσλ Παηδηθήο 

Μέξηκλαο, Παηδηθψλ ηαζκψλ, Παηδηθψλ Δμνρψλ, παξαξηεκάησλ ΠΗΚΠΑ θαη ΚΔΠΔΠ). 

• Ο νξηζκφο ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγεικαηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηνχο βηβιηαξίσλ πγείαο. 

• Ζ ρνξήγεζε ηεο Κάξηαο Αλαπεξίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο. 

• Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. 

• Ζ θαηαβνιή επηδνκάησλ αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 57/1973 (ΦΔΚ 149 

Α΄), ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

• Ζ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ ιφγσ απνξίαο ή γηα άιινπο ζνβαξνχο 

ιφγνπο. 

• Ζ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. 

• Ζ πινπνίεζε: 

α) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ, 

β) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία εθηεινχληαη κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε, 

γ) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

• Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025794_S0000098893
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025794_S0000098893
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• Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ 

αγνξψλ. 

• Ζ έθδνζε ηνπηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο 

πγηεηλήο.  

• Ζ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. 

• Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ ή 

αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία. 

• Ζ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα ρσξίο άδεηα, θαζψο θαη ζε 

βάξνο ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή πψιεζε δεηγκάησλ θαξκάθσλ. 

• Ζ νξγάλσζε απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3172/2003 (ΦΔΚ 197 Α΄). 

• Ο νξηζκφο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ Πξφλνηαο θαη Πξνζηαζίαο 

Πνιπηέθλσλ, απφ ην δήκν φπνπ εδξεχνπλ ηα ηακεία. 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη θαη: 

  ε εθαξκνγή δξάζεσλ ππνζηήξημεο & θνηλσληθήο θξνληίδαο ηεο βξεθηθήο, παηδηθήο & 

ηξίηεο ειηθίαο 

o Γεληθά α ηα πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο ζθνπνχ 

o Βνήζεηα ζην ζπίηη (παξάηαζε έσο 31.12.2019) 

o Παηδηθνί ηαζκνί - ΚΓΑΠ 

o ΚΖΦΖ -Κέληξα Γηεκέξεπζεο - Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο (απφ 01.01.2014) 

o πκβάζεηο κε ΗΚΑ - ΔΣΑΜ- Πξφγξακκα θαη' νίθνλ θξνληίδαο πληαμηνχρσλ 

o Πξφγξακκα «Καη' νίθνλ Κνηλσληθή Φξνληίδα» 

• Ζ Πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο, κε ηε δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο 

• Ζ Έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή 

Με ην άξζξν 78,  πξνβιεπφηαλ ε ζπγθξφηεζε πκβνχιηνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ, έλα 

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αζρνιείηαη κε 

ηελ θαηαγξαθή θαη δηεξεχλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο 

νκάδαο. χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, ΔΜ έρνπλ ζπγθξνηεζεί 

ζε  26 δήκνπο, ελψ ζε 8 δήκνπο έρνπλ ιεθζεί ζρεηηθέο απνθάζεηο. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπο εμαξηάηαη απφ 

ηε ζπγθέληξσζε ή κε κεηαλαζηψλ, απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη ηελ 

βνχιεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα θνηλσληθή δξάζε κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ηνπ 

ηνπηθνχ βίνπ (Ληλαξδήο, 2011).  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003619_N0000001840_S0000038538
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_N0000023864
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_N0000023864
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_N0000023864_S0000123245
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_N0000023864_S0000094437
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_N0000023864_N0000027201
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_N0000023864_S0000095242
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_N0000023864_S0000095245
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_N0000023864_S0000095246
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_S0000095397
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_S0000095397
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_S0000095401
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000013377_N0000013382_S0000095401
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Παξά ηελ πξνζπάζεηα γηα κεηαθνξά νιφθιεξνπ ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο απφ ηηο 

Ννκαξρίεο ζηνπο Γήκνπο, πνιιέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα απηνχ αζθνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

αηξεηήο Πεξηθέξεηαο, φπσο απηή ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνχινπ θαη ησλ πηνζεζηψλ.  

ε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, ζε πνιινχο δήκνπο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

δνκέο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε φισλ ησλ κνξθψλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ. Λεηηνπξγνχλ 

ζήκεξα 25  πκβνπιεπηηθά Κέληξα γηα ηε Βία θαηά ησλ Γπλαηθψλ θαη 19 Ξελψλεο ζε φινη ηελ 

Διιάδα (Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ). 

Παξάιιεια κε ηηο θιαζζηθέο δνκέο (βνήζεηα ζην ζπίηη, θδαπ, θεθε θ.ιπ). πνπ ιεηηνπξγνχλ εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα, νη δήκνη έρνπλ μεθηλήζεη κία ζεηξά θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο. Έηζη  ζηνπο δήκνπο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ΚΔΓΔ ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη ην 2/2017,  256 Κνηλσληθέο Γνκέο Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο ,  

θαη παξείραλ πνιχηηκεο ππεξεζίεο ηνπο, ζε 118.000 σθεινχκελνπο θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην 

ΔΠΑ (πίλαθαο 2.2) (ΚΔΓΔ, 2017).  

Κάζε δήκνο επέιεγε κεηά απφ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηνλ δηθφ ηνπ ζπλδπαζκφ θνηλσληθψλ 

δνκψλ θαη ππεξεζηψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο απαηηήζεθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ε ζπλεξγαζία ησλ 

δήκσλ κε ΜΚΟ ή ηελ εθθιεζία. Σν θιείζηκν ησλ δνκψλ απηψλ δεκηνχξγεζε θελφ ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ σθεινχκελσλ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, θπξίσο ζε δήκνπο πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα ιφγσ 

έιιεηςεο πξνζσπηθνχ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηηο δνκέο απηέο κε δηθνχο ηνπο πφξνπο θαη αλέδεημε ην 

πξφβιεκα ηεο κε εμαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ.  

 

Πίλαθαο 2.2 

Γνκέο Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο 

Καηεγνξία δνκήο Αξηζκφο Γνκψλ 

Κνηλσληθά παληνπσιεία 49 

Τπλσηήξηα 5 

Κέληξα Ζκεξήζηαο Τπνδνρήο Αζηέγσλ 14 

πζζίηηα 39 

Γεκνηηθνί Λαραλφθεπνη 29 

Κνηλσληθά Φαξκαθεία 44 

Σξάπεδεο ρξφλνπ 39 
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Γξαθεία δηακεζνιάβεζεο 45 

 

ε ζπλέρεηα απηψλ ησλ δνκψλ ζήκεξα νη δήκνη κέζα απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ, έρνπλ αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο θαη δνκψλ θνηλσληθήο έληαμεο ( επηιέγεη ν θάζε δήκνο κία δνκή κεηαμχ θνηλσληθνχ 

παληνπσιείνπ ή ζπζζηηίνπ ή εληαία δνκή θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ-ζπζζηηίνπ, θνηλσληθνχ 

θαξκαθείνπ θαη επηιεγκέλνη δήκνη ππλσηήξηα ή αλνηθηά θέληξα εκέξαο αζηέγσλ). Δπίζεο έρνπλ 

επηθνξηηζηεί κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΣΔΒΑ. 

Ο δηεπξπκέλνο ξφινο ησλ  Ο.Σ.Α., ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ιφγσ κείσζεο ησλ 

εζφδσλ, εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ ΔΠΑ, ελψ 

ζεκαληηθή πεγή ζηήξημεο ησλ θνηλσληθψλ δξάζεσλ είλαη νη ρνξεγίεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Γηα ηελ δηεθδίθεζε ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, νη 

δήκνη θαηαθεχγνπλ ζε ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο, ή ζε άιιεο επθαηξηαθέο ιχζεηο φπσο ε 

θνηλσθειήο εξγαζία, βάδνληαο έηζη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ ή ηελ 

παξνρή θαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Οξηζκέλνη βέβαηα ζα επηρεηξήζνπλ λα απμήζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ θαηνίθσλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά, αιιά ε ζπλερηδφκελε θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή θξίζε ζα νδεγήζεη πνιινχο πνιίηεο ζε αδπλακία θαηαβνιήο ηεο (Υιέπαο, 2014). 

2.2.3 Σα σαπακηηπιζηικά ηυν Κοινυνικών Τπηπεζιών ηυν ΟΣΑ  

Με ηελ κεηαξξχζκηζε επηρεηξήζεθε λα αληηκεησπηζηνχλ κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ 

ραξαθηήξηδαλ ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο ΟΣΑ, φπσο:  

 ην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ 

 ηε Φηινζνθία θαη Τινπνίεζε 

 ηε Υξεκαηνδφηεζε  

 ην έιιεηκκα Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηθηχσζεο (Κνληηάδεο Ξ. Σ., 2008) 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή εθηεινχληαη κέζσ πνηθίισλ νξγαλσηηθψλ 

θαη λνκηθψλ ζρεκάησλ. χκθσλα κε ην άξζξν 97, ηνπ Ν.3852/2010,  νη Γήκνη δχλαληαη λα επηηεινχλ 

ην έξγν ηνπο απηφλνκα, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηδηαίηεξσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ εληαζζφκελσλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ), αιιά  ηνπο  δίλεηαη ζεζκηθά θαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο 

μερσξηζηψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ δελ ππάγνληαη ζηνλ ΟΔΤ.  

Έηζη, κπνξνχλ λα ηδξχνληαη ηδξχκαηα (ΝΠΓΓ), ΝΠΓΓ θαη Γεκνηηθέο Κνηλσθειήο Δπηρεηξήζεηο 

απφ Γήκνπο. Ο λ.3852/2010 κε ζθνπφ ηνλ πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ θαη 

ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, πεξηφξηζε δξαζηηθά ηνλ επηηξεπφκελν αξηζκφ ΝΠΓΓ θαη επηρεηξήζεσλ ησλ 
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Γήκσλ (λ.3852/2010 άξζξα 103-111). Έηζη, αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, θάζε Γήκνο 

κπνξεί λα έρεη:  

 Έλα ΝΠΓΓ ζηνλ ηνκέα «θνηλσληθή πξνζηαζία, αιιειεγγχε θαη παηδεία», κε εηδηθή πξφβιεςε 

γηα Γήκνπο άλσ ησλ 300.000 θαηνίθσλ, νη νπνίνη δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ δηπιάζην αξηζκφ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

 Έλα μερσξηζηφ ΝΠΓΓ, εθφζνλ ηπγράλεη επξχηεξεο αλαγλψξηζεο ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο 

πξνζθνξάο ηνπ  

 Μία θνηλσθειή επηρείξεζε  

Παξά ηηο κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο, νη πνηθίιεο θνηλσληθέο δξάζεηο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, είηε αλαπηχζζνληαη σο απνηέιεζκα κεηαβίβαζεο ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε είηε ζπληζηνχλ πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο απνζπαζκαηηθέο θαη θαηαθεξκαηηζκέλεο, απνθαιχπηνληαο 

ειιείκκαηα σο πξνο ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ, αλεπαξθή αμηνιφγεζε ησλ πινπνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαη ρακειή απνδνηηθφηεηα (ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2002). Παξ‘ φια απηά, κε γλψκνλα ηδίσο 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εγγχηεηαο ησλ απνθεληξσκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο, ν ζπληνληζκφο θαη ε δηθηχσζε ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζεσξνχληαη φηη πξνλνκηαθά (πξέπεη λα) ππάγνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε (παλνχ, 2005). 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο αζθαιψο δελ ζπλαξηάηαη κφλν κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπληνληζηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηε 

ζπγθξφηεζε δηθηχσλ γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. εκαληηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο απνηεινχλ επίζεο ε εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο ηδξχνπλ ή ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ε εηζαγσγή 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη ε ζηειέρσζή ηνπο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ε 

επεμεξγαζία θαη δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ηνπο. Δμίζνπ θξίζηκν είλαη ην δήηεκα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο εμάξηεζεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ην θεληξηθφ θξάηνο, πνπ 

απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο 

ζηελ απαζρφιεζε (Σξηαληαθπιινπνχινπ Α., 2004). 

Οη δήκνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ θαη ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ 

Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο πγθξφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 10 ηνπ θπξσηηθνχ λφκνπ 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α΄), πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη κέρξη 31.12.2012 

λα ζπγθξνηήζνπλ, κπνξνχζαλ λα πεξηιάβνπλ, ζηνπο αλσηέξσ νξγαληζκνχο θαη ππεξεζηαθή κνλάδα 

κε αληηθείκελν ηελ Άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ. 
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εκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ ΟΣΑ, απνηέιεζε ην γεγνλφο, φηη 

κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ, δε ζπλνδεχηεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη κε κεηαθνξά ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειέρσλαλ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη ππνζηειερσκέλεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ  λα θαινχληαη λα 

αλαιάβνπλ ζεκαληηθέο λέεο αξκνδηφηεηεο. Με δεδνκέλν φηη νη εξγαδφκελνη ζηνπο δήκνπο έξρνληαη 

θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο, πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κηα εθξεθηηθή θνηλσληθή 

θαηάζηαζε, ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ζε 

κηθξφηεξνπο δήκνπο δελ ππήξρε νξγαλσκέλε θνηλσληθή ππεξεζία.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ, ζηεξίρζεθε ζε 

πξνζσπηθφ ΗΓΟΥ, πνπ ζηειερψλνπλ θνηλσληθέο δνκέο-πξνγξάκκαηα («Βνήζεηα ζην ζπίηη, δνκέο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, θ.ι.π.), πξνζσπηθφ πνπ ιφγσ ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο είλαη θαη ηα ίδηα 

άηνκα πνπ απεηινχληαη κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Οη πξσηνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αλαιακβάλνπλ θάησ απφ δχζθνιεο 

ζπλζήθεο, ηφζν ηελ ―απνγξαθή‖ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα φζν θαη ηελ 

παξνρή πξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, δηαζθαιίδνληαο ηα αλαγθαία δεδνκέλα γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη δηαζπλδένληαο ηαπηφρξνλα ηηο επηκέξνπο δνκέο (Κνληηάδεο Ξ. , 2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:Σο παπάδειγμα ηος Γήμος Μεηαμόπθυζηρ 

3.1 Διζαγυγή 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ιακβάλνληαο ππφςε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Καιιηθξάηε (Ν3852/2010), ηηο αλάγθεο ζηηο νπνίεο νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ πξνζπαζνχλ 

λα απαληήζνπλ, αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θηψρεηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο Γεκ. Τγείαο ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο. Δπηιέγεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο 

Γήκνο, γηαηί δηαζέηεη αληηπξνζσπεπηηθφ αξηζκφ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν, πνπ απνηειεί θίλεηξν γηα ηε κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο, απνηειεί ην ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο  ησλ σθεινχκελσλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Σέινο ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε θνηλσληθή έξεπλα ζηνπο σθεινχκελνπο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο, γηα λα δηαπηζησζεί ην πξνθίι ηνπο θαζψο θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπο.  

3.2 Βαζικά ζηοισεία για ηο Γήμο Μεηαμόπθυζηρ  

Ζ Μεηακφξθσζε  (γλσζηή θαη σο Κνπθνπβάνπλεο) είλαη εξγαηηθφο ζπλνηθηζκφο ζηε δπηηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ βνξείνπ ηνκέα ηεο Αζήλαο. Γηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο - 

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Βφξεηνπ Σνκέα Αζελψλ. 

Απνηεινχζε θαηά ην παξειζφλ θεκηζκέλν ηφπν αλαςπρήο ησλ Αζελαίσλ, ηφζν ιφγσ ηνπ θαινχ 

ηεο θιίκαηνο, αιιά θαη ιφγσ ησλ πνιιψλ ηαβεξλψλ πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή, πνπ ήηαλ ηφηε έλα 

γξαθηθφ ρσξηφ ζηελ εμνρή ηεο Αζήλαο. ήκεξα, έρεη εμειηρζεί ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχγρξνλν Γήκν, 

κε εκπνξηθά καγαδηά, πνιιά πάξθα θαη πιαηείεο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Αλήθεη ζηα βφξεηα 

πξνάζηηα ηεο Αζήλαο θαη απέρεη 9 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ηεο. Απιψλεηαη ζε έθηαζε 9 

πεξίπνπ ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. 

Ζ ζεκεξηλή πφιε απνηειεί ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα κηαο απφ ηηο αξραηφηεξεο εζηίεο δσήο ζηελ 

ελδνρψξα ηεο αηηηθήο γεο. Ζ παξνπζία αλζξψπηλεο δσήο θαη δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζεκεξηλήο Μεηακφξθσζεο επηζεκάλζεθε θαη θαηαδείρηεθε κε αδηαθηινλίθεηα επηζηεκνληθά 

ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζηεξίδνληαη ζε αληίζηνηρα αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ 

4.600 ρξφληα πξηλ απφ ζήκεξα (www.metamorfossi.gr). 

Αλαγλσξίζζεθε Γήκνο ην 1972 απφ Κνηλφηεηα πνπ είρε απνζπαζζεί απφ ην Γήκν ηεο Αζήλαο 

ην 1934. Σν 1951 είρε 2.800 θαηνίθνπο, ην 1961 έθζαζε πεξίπνπ ηνπο 8.000, θαη δέθα ρξφληα κεηά, ην 

1971 αξηζκνχζε 14.500 θαηνίθνπο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2011, ν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1


26 

 

κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ αλέξρεηαη ζηνπο 29.891 θαηνίθνπο (πίλαθαο 3.1) (ΔΛΣΑΣ), ελψ νη 

εθηηκήζεηο αλεβάδνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ζηνπο 40.000 θαηνίθνπο. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ είλαη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο 

ή έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρή απφ άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

Πίλαθαο 3.1 

Απνγξαθή 2011:Μφληκνη θάηνηθνη Γήκνπ Μεηακφξθσζεο 

 Σόπορ μόνιμηρ 

διαμονήρ  
ύνολο 

Σόπορ γέννηζηρ 

ηο 

δήμο ηηρ 

μόνιμηρ 

διαμονή

ρ 

ηην 

Πεπιθεπειακή 

Δνόηηηα ηηρ 

μόνιμηρ 

διαμονήρ αλλά 

ζε άλλο δήμο 

ε 

διαθοπεηικ

ή από ηη 

μόνιμη 

διαμονή 

Πεπιθεπεια

κή Δνόηηηα  

Υώπα 

εξυηεπικο

ύ 

ΓΖΜΟ 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 

29.891 10.660 2.863 13.695 2.673 

      Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο, ην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ είλαη ππήθννη μέλσλ ρσξψλ 

αλέξρεηαη ζην 6,2%, ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, ελψ ην 5,3% αθνξά ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ, θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία (πίλαθαο 3.2). 

Πίλαθαο 3.2 

Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 2011. Μφληκνο Πιεζπζκφο Γήκνπ Μεηακφξθσζεο θαηά νκάδεο ππεθννηήησλ 

 
Σφπνο κφληκεο δηακνλήο χλνιν Διιάδα

(
 Ξέλεο ρψξεο 

χλνιν Υψξεο ΔΔ Λνηπέο ρψξεο / Υσξίο 

ππεθνφηεηα ή 

αδηεπθξίληζηε 

ππεθνφηεηα ή δε 

δήισζε 

ΓΖΜΟ 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 

29.891 28.014 1.877 266 1.611 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ, αλέξρεηαη ζηνπο 14.585 θαηνίθνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 13.470 είλαη Έιιελεο πνιίηεο ελψ νη 1.115 ππήθννη μέλσλ ρσξψλ, θπξίσο απφ ηξίηεο 

ρψξεο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο.  
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3.2 Οπγάνυζη και  λειηοςπγία ηηρ Γ/νζηρ Κοινυνικήρ Πολιηικήρ και Πποαγυγήρ 

Τγείαρ ηος Γήμος Μεηαμόπθυζηρ 

 

Ο Γήκνο Μεηακφξθσζεο, πξαγκαηνπνίεζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 2681/8-10-2014, ηεχρνο Β), πξνζαξκφδνληαο ηε δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ, 

αθνινπζψληαο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 3852/2010, ηεο «Νέαο Αξρηηεθηνληθήο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» . 

ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΔΤ, πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε Γ/λζεο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ζε κηα πξνζπάζεηα  νξγάλσζεο 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

(βξεθηθή, παηδηθή ειηθία, γ΄ειηθία, άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, αλέξγνπο  

ακεα θ.ι.π.) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Πεξηιακβάλεη ηξεηο 

νξγαληθέο κνλάδεο, ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ην Σκήκα Πξναγσγήο θαη Πξνάζπηζεο Γεκ. 

Τγείαο θαη ην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο είλαη νη εμήο: 

(α) Αξκνδηφηεηεο ηκήκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο  

 ρεδηαζκνχ /πληνληζκνχ /Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ 

 Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 

 Δθαξκνγήο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ 

 Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

 ρεδηαζκνχ νξγάλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ Σξίηε ειηθία, 

ιεηηνπξγία ΚΑΠΖ 

 Δθαξκνγή πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

  β) Αξκνδηφηεηεο ηκήκαηνο Πξνάζπηζεο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

 ρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη κεξηκλάο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 ρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη κεξηκλάο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο δεκφζηαο πγείαο 

 Ρπζκίζεηο δηάθνξσλ δηνηθεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

 

(γ) Αξκνδηφηεηεο ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

Απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

Παηδηθψλ θαη Βξεθηθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο. 
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3.3 Η κοινυνική πολιηική ηος Γήμος Μεηαμόπθυζηρ  

Ο Γήκνο Μεηακφξθσζεο ζηα πιαίζηα  αλάιεςεο ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ άζθεζεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, δεκηνχξγεζε έλα πιέγκα δνκψλ θαη θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

παξνρή πνηνηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηνίθνπο. Παξάιιεια πξνζπάζεζε λα 

αληηκεησπίζεη ηα νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ηα θελά πνπ 

ππήξραλ γηα κηα  απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δήηεζεο γηα πνηνηηθέο, εμαηνκηθεπκέλεο θαη 

ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

Κξίζεθε αλαγθαία ε ίδξπζε Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ θαη νξγάλσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ, ηε ζηνρνζεζία θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο 

φισλ ησλ πξνγξακκάησλ, ηε δηαζχλδεζε θαη ηε ζπλέξγεηα κε άιιεο ππεξεζίεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ Γήκνπ φζν θαη εμσηεξηθά κε άιινπο θνξείο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ. ηφρνο ε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο σθεινχκελνπο. 

εκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γ/λζεο απνηέιεζε ε έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαηάζηαζε πνπ επηδεηλψζεθε κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δνκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην θιείζηκν ηνπ Κέληξνπ 

Ζκεξήζηαο Τπνδνρήο Αζηέγσλ θαη ηελ ππνιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Φαξκαθείνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δνκψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηεξίδνληαη ζηελ παξνρή 

ζηνρεπκέλσλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ 

σθεινχκελσλ θαη ησλ αηηεκάησλ ηνπο. Γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εμππεξέηεζεο 

ησλ αηηεκάησλ ησλ εμππεξεηνχκελσλ, ηε δηεθπεξαίσζε ηνπο κε ςεθηνπνηεκέλν ηξφπν θαη ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο, ρξεζηκνπνηείηαη  ην πξφγξακκα «Ννηάδνκαη», ζην νπνίν 

έρεη πξφζβαζε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Γ/λζεο. 

Ζ ππνδνρή θαη θαηαγξαθή ησλ αηνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

σθεινχκελσλ, γίλεηαη απφ θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο (Μάξηηνο 2017), ηα ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζε απηφ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ην ξφιν 

απηφ. Υξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ έληππν ππνδνρήο, ζην νπνίν ηα ζηειέρε θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία αιιά 

θαη ην αίηεκα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην πξφγξακκα «Ννηάδνκαη» θαη 

ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. Μέζα απφ ην πξφγξακκα, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο απφ ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, ησλ αηηεκάησλ αιιά θαη ηεο 

πνξείαο εμππεξέηεζεο ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζηνπο 

σθεινχκελνπο. 
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3.3.1 Ο πόλορ ηυν κενηπικών ςπηπεζιών 

Ζ θεληξηθή ππεξεζία, πεξηιακβάλεη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο Γ/λζεο θαη είλαη αξκφδηα γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαζψο θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ κε ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο αλαδεηά θαη πξνηείλεη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ, ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο. 

Έρεη αξκνδηφηεηεο φπσο ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηαγξαθή θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ. 

Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία 

ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ακάδσλ εζεινληψλ. 

πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη εηζεγείηαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δπίζεο νξγαλψλεη θαη παξαθνινπζεί ηε δηθηχσζε ηνπηθψλ θνξέσλ 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, φπσο ηηο θνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Μ.Κ.Ο., ηηο 

ππεξεζίεο θαη δνκέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Κξάηνπο θαη ηα 

αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα ησλ νκάδσλ−ρξεζηψλ. Έρεη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ δνκψλ 

θαη πξνγξακκάησλ. 

ηειερψλεηαη απφ επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (πίλαθαο 3.3) θαη έρεη ηελ επίβιεςε 

φισλ ησλ επηκέξνπο δνκψλ ηνπ ηνκέα θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

Πίλαθαο 3.3 

ηειέρσζε Κεληξηθήο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο 

Δηδηθφηεηα Σκήκα Αξ. ζέζεσλ ρέζε Δξγαζίαο 

 

ΠΔ Κνηλσληνιφγνο 

(Πξντζηακέλε) 

Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθή 

1 ΗΓΑΥ 

ΓΔ Γηνηθεηηθφο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο 

2 ΗΓΑΥ (1) 

Μφληκνο (1) 

ΣΔ Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ 

(Πξντζηακέλε) 

Πξναγσγήο & 

Πξνάζπηζεο Γεκ. 

Τγείαο 

1 Μφληκε 

ΓΔ 

Παξαζθεπαζηψλ 

Πξναγσγήο & 

Πξνάζπηζεο Γεκ. 

Τγείαο 

1 Πξνζσξηλή δηθαζηηθή 

απφθαζε 
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3.3.2 Γομέρ και ππογπάμμαηα ηος Σμήμαηορ Πποζσολικήρ Αγυγήρ  

Ο Γήκνο Μεηακφξθσζεο δηαζέηεη ηξεηο Παηδηθνχο, δχν Βξεθηθνχο ηαζκνχο, θαη έλα 

βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ (πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα πξψηε θνξά απφ 01/09/2017), κε 

δπλαηφηεηα θηινμελίαο  290 παηδηά θαη βξέθε. Λεηηνπξγνχλ ζε πελζήκεξε βάζε θαη κε σξάξην 7:00-

16:00. Σα δχν θηήξηα είλαη κηζζσκέλα, ελψ ηέζζεξεηο ζηαζκνί ζηεγάδνληαη ζε ηδηφθηεηα θηήξηα. 

Αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη παξέρεηαη θαη ζίηηζε. ε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

νξγαλψλνληαη πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ησλ παηδηψλ, ησλ θεδεκφλσλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ηε ζπλδξνκή παηδνςπρνιφγνπ, ινγνζεξαπεπηή θαη εξγνζεξαπεπηή.   

Ζ εγγξαθή ησλ παηδηψλ γίλεηαη κεηά απφ δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ (www.metamorfossi.gr), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο έλζηαζεο.  Γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ αηηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο. 

Ζ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ, θπκαίλεηαη απφ κεδεληθή ζπκκεηνρή έσο 225€ (γηα 

έλα παηδί) ή 300€ (γηα δχν παηδηά) κεληαίσο, κε βάζε εηζνδεκαηηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα.  

Ο Γήκνο ζπκκεηέρεη ζηε δξάζε «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο», πνπ 

πινπνηείηαη απφ ηελ ΔΔΣΑΑ, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ, παξέρνληαο ζέζεηο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε νηθνγέλεηεο πνπ είλαη δηθαηνχρνη ηεο δξάζεο απηήο (πίλαθαο 3.4) (www.eetaa.gr). 

Οη δνκέο ζηειερψλνληαη απφ πξνζσπηθφ κε δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα : 

28 άηνκα ΗΓΑΥ, 22 κε  ζπκβάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο», πνπ αλαλεψλνληαη θάζε ρξφλν θαη 4 άηνκα κφληκν πξνζσπηθφ. Δπίζεο 

εληζρχνληαη απφ πξνζσπηθφ ΗΓΟΥ αιιά θαη θνηλσθεινχο απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ. 

Πίλαθαο 3.4 

Θέζεηο κέζσ ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» 

2017-2018 
Γνκή Θέζεηο Καηεγνξία 

1
νο

 Παηδηθφο ηαζκφο 49 Πξνλήπηα απφ 2,5 έσο ηελ ειηθία 

εγγξαθήο ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε 

2
νο

 Παηδηθφο ηαζκφο 49 Πξνλήπηα απφ 2,5 έσο ηελ ειηθία 

εγγξαθήο ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε 

1
νο

 Βξεθηθφο ηαζκφο 21 Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ 

3
νο

 Παηδηθφο ηαζκφο 9 Πξνλήπηα απφ 2,5 έσο ηελ ειηθία 

εγγξαθήο ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε 



31 

 

 

3.3.3 Γομέρ και ππογπάμμαηα ηος Σμήμαηορ Κοινυνικήρ Πολιηικήρ 

Σν ηκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο αλαπηχζζεη έλα πιέγκα δξάζεσλ, πξνζπαζψληαο λα θαιχςεη 

ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. ηνρεχεη ηφζν ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα φζν θαη ζην γεληθφηεξν πιεζπζκφ. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη θνηλσληθέο έξεπλεο, δηεξεχλεζεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ζε εθηέιεζε 

εηζαγγειηθψλ εληνιψλ θαζψο θαη θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο θαη ηνπ  ηκήκαηνο Πξνάζπηζεο θαη Πξναγσγήο Γεκ. 

Τγείαο θαζψο επίζεο θαη παξαπεκπηηθή θνηλσληθή εξγαζία. Αλαπηχζζεηαη ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη 

ππεξεζίεο παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο. 

Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή βξεθνλεπηαθψλ 

ζηαζκψλ, αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επί ησλ 

θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη παξαθνινπζεί θαη 

ειέγρεη ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ δίδνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο 

ζθνπνχο.  

Λεηηνπξγεί Γξαθείν Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο, παηδηψλ θαη ελειίθσλ, ην νπνίν ζηειερψλεηαη 

απφ Φπρνιφγν θαη κέζα απφ ηελ θνηλσθειή εξγαζία ηνπ ΟΑΔΓ, απφ παηδνςπρνιφγν, ινγνζεξαπεπηή 

θαη εξγνζεξαπεπηή, Παξέρεηαη ζπκβνπιεπηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε. 

    3.3.3.1 Γομέρ και ππογπάμμαηα για ηην γ΄ηλικία 

ην Γήκν Μεηακφξθσζεο ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξεηο απνθεληξσκέλεο δνκέο ΚΑΠΖ. θνπφο ησλ 

Κέληξσλ Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ είλαη ε θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

ε ςπρνινγηθή ηνπο ππνζηήξημε θαη ε ππνζηήξημε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. ηεγάδνληαη ζε 

θηήξηα κηζζσκέλα, πξνζβάζηκα θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα. 

Ζ εγγξαθή ησλ κειψλ είλαη δσξεάλ θαη σο κέιε εγγξάθνληαη άηνκα άλσ ησλ 60 εηψλ, πνπ 

δηακέλνπλ κφληκα ζην Γήκν. Σα ελεξγά κέιε ππνινγίδνληαη ζε 1.000 κε 1.500, ελψ θαζεκεξηλά 

εμππεξεηνχληαη πεξίπνπ 200 άηνκα. 

Οξγαλψλνληαη πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο, δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ 

κειψλ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θπξίσο ησλ κνλαρηθψλ ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ. ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΚΑΠΖ, πεξηιακβάλνληαη εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο ζε 

πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο (κε νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ησλ κειψλ), καζήκαηα ρνξνχ, εθδειψζεηο, 

νξγάλσζε ρνξσδίαο θ.α. Γηνξγαλψλνληαη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πξναγσγήο πγείαο, κε νκηιίεο θαη 

κεηξήζεηο δσηηθψλ ζεκείσλ, ζπηξνκεηξήζεηο θ.ι.π. ζε ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο κε θνξείο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 
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ηα ΚΑΠΖ απαζρνινχληαη ζπλνιηθά 3 άηνκα (θνηλσληθή ιεηηνπξγφο θαη δχν  

θπζηνζεξαπεπηέο) ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπο εληζρχεηαη απφ πξνζσπηθφ ηφζν ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, φζν θαη άιισλ δηεπζχλζεσλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. Γ/λζε Καζαξηφηεηαο) θαζψο θαη απφ 

πξνζσπηθφ κέζσ ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ. Τπνζηεξίδεηαη απφ Ηαηξφ (ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ), κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ κειψλ. 

Γηα ηελ παξακνλή ζηελ ελεξγφ θνηλσληθή δσή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ θξνληηζηψλ αηφκσλ 

γ΄ειηθίαο, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο, ν Γήκνο πινπνηεί ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην 

ζπίηη», κέζσ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο. Σν πξφγξακκα ζηειερψλεηαη απφ επηζηεκνληθφ 

(Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ, λνζειεχηξηα) θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (νηθνγελεηαθνχο βνεζνχο), θαη 

εμππεξεηεί ζπλνιηθά 50 ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηα ΚΑΠΖ. 

ε ζπλέρεηα απηψλ ησλ δνκψλ μεθίλεζε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  «Κνηλσληθφ Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο» (ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 04 – «Φεθηαθή χγθιηζε θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Αηηηθή» ηνπ Δ.Π. «Αηηηθή»), ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θαη 

αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο απνκαθξπζκέλεο θξνληίδαο θαη παξαθνινχζεζεο 

αηφκσλ/εππαζψλ νκάδσλ (αζζελψλ, ειηθησκέλσλ κνλαρηθψλ αηφκσλ, ΑΜΔΑ) πνπ ρξήδνπλ 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ππνζηήξημεο απφ ην Γήκν.  Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ, ν Γήκνο έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «activageproject» 

(HORIZON2020). Σν πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη έλαλ άμνλα δξάζεο, πνπ επηδηψθεη θαη 

εθαξκφδεη  έμππλεο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, δειαδή ησλ 

εππαζψλ νκάδσλ ιφγσ ειηθίαο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Κνκηζηφλ. 

3.3.3.2 Γομέρ και ππογπάμμαηα για ηην κοινυνική ένηαξη και ηην ανηιμεηώπιζη 

ηηρ θηώσειαρ 

Ο Γήκνο Μεηακφξθσζεο αληαπνθξηλφκελνο ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ δεκηνχξγεζε ε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θησρνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη πινπνηεί κηα ζεηξά απφ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο. Δηδηθφηεξα 

ιεηηνπξγεί: 

 Γξαθείν αλέξγσλ, ηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ είλαη ε παξνρή ππνζηήξημεο ζε 

άλεξγνπο-σθεινχκελνπο, γηα ηελ επαλέληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ θαη 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. ηειερψλεηαη απφ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ, κε εκπεηξία ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο 

θαη ζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ησλ άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Παξέρεηε ππνζηήξημε γηα: 
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 χληαμε βηνγξαθηθνχ 

 Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο κέζσ αγγειηψλ 

 Σε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ ππνβνιή  αηηήζεσλ θαζψο 

θαη ελεκέξσζε γηα 

 Σε δηαδηθαζία έθδνζεο θάξηαο αλεξγίαο, γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

 Σε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο 

   Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη δεκφζην ηνκέα θαη  

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

ηνλ έλα ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ, έρνπλ εμππεξεηεζεί ζπλνιηθά 426 άηνκα. Σν 65% 

ησλ εμππεξεηνχκελσλ ήηαλ γπλαίθεο (γξάθεκα 3.1) 

Γηάγξακκα 3.1 

χλζεζε θαηά θχιν ησλ σθεινχκελσλ ηνπ Γξαθείνπ αλέξγσλ 

 

      Πεγή: ηνηρεία από εθαξκνγή «Ννηάδνκαη» 

 Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην. Λεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο θαη 

μέλσλ γισζζψλ. Παξαρσξνχληαη ζέζεηο ζηηο ηάμεηο ησλ θξνληηζηεξίσλ γηα παηδηά πνπ νη 

νηθνγέλεηεο ηνπο αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ επηινγή γίλεηαη κεηά απφ 

ππνβνιή αίηεζεο θαη κε θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα.  

 Κνηλσληθφ Φαξκαθείν, δνκή πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί κέζα απφ ηηο δνκέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θηψρεηαο θαη ζήκεξα ζηειερψλεηαη απφ πξνζσπηθφ κέζα απφ ην πξφγξακκα θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ. πλεξγάδεηαη κε θαξκαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ αιιά θαη 

ζε φκνξνπο δήκνπο, αιιά θαη κε εζεινληηθνχο θνξείο. 

 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν-ζπζζίηην. Ζ εληαία δνκή, ιεηηνπξγεί κέζα απφ ην ΠΔΠ Αηηηθήο, 

«ΓΟΜΖ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΗΣΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ» . Σν έξγν 
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ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα 

ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ κε ηνλ ΓΖΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ σο πκπξάηησλ  Φνξέαο. Δμππεξεηεί ζπλνιηθά 

150 σθεινχκελνπο, παξέρνληαο βαζηθά αγαζά αιιά θαη έηνηκεο κεξίδεο θαγεηνχ. ηειερψλεηαη 

απφ ηέζζεξα άηνκα: Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ, Γηνηθεηηθφ θαη (δχν άηνκα)  Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ. 

Ζ έληαμε ησλ σθεινχκελσλ ζηε δνκή γίλεηαη κεηά απφ ππνβνιή αίηεζεο ζηα πιαίζηα δεκφζηαο 

πξφζθιεζεο (www.metamorfossi.gr). Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη νξηζηεί ζηα ηξία έηε. 

 Κέληξν Κνηλφηεηαο, πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο, κέζα απφ ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα 

9 «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη νπνησλδήπνηε 

δηαθξίζεσλ». ηειερψλεηαη απφ δχν θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ( Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ θαη 

Κνηλσληνιφγν). Απνηειεί κέξνο ελφο δηθηχνπ  ππεξεζηψλ ηχπνπ ―One Stop Shνp‖ (κηαο ζηάζεο), 

κε εμαηνκηθεπκέλε νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ην νπνίν, ππνζηεξίδνληαο ή ζπλεξγψληαο κε ηε Γ/λζε 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, απνηειεί κία δξάζε «νκπξέια» παξέρνληαο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

αληαπνθξίλνληαη θαη ζα εληζρχζνπλ ηηο πνιηηηθέο πνπ ήδε πινπνηνχληαη ή πξνγξακκαηίδνληαη, 

φπσο εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο, ην πξφγξακκα ηνπ ΣΔΒΑ, νη 

ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 4320/2015 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ε εθαξκνγή 

ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ θαη ηελ ΓΓ Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο, θιπ  (www.eetaa.gr). ηνπο ηέζζεξεηο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη εμππεξεηήζεη πεξίπνπ 

770 άηνκα. (www.socialattica.gr), ζπκβνπιεπηηθή, δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε φια ηα θνηλσληθά 

πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο. 

 Αλαπηχζζεη δξάζεηο ζηήξημεο νηθνλνκηθά αδχλαησλ θαηνίθσλ κε ηελ ρνξήγεζε έθηαθησλ 

νηθνλνκηθψλ βνεζεκάησλ, δσξνεπηηαγψλ θαη θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ζηέγαζεο κε βάζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. Δπίζεο εθδίδεη απνθάζεηο δσξεάλ θαξκαθεπηηθήο θάιπςεο 

αλαζθάιηζησλ θαηνίθσλ. 

 πκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, πξαγκαηνπνηψληαο δηαλνκέο απνζπξφκελσλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, θαη 

ζε ηδξχκαηα. 

 Τινπνηεί ην πξφγξακκα  Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο 

Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD), ζπκκεηέρνληαο ζηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε 

«Ακάιζεηα», κε επηθεθαιήο εηαίξν ην Γήκν Ακαξνπζίνπ. 

   Ο Γήκνο Μεηακφξθσζεο ιφγσ ηεο ππνζηειέρσζεο ηεο Γ/λζεο αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

γίλεηαη γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο,  δελ έρεη αλαιάβεη αθφκα ηελ αξκνδηφηεηα γηα ρνξήγεζε 

πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηνλ κεηξνπνιηηηθφ Γήκν, ην Γήκν Αγ. 

Παξαζθεπήο. Ζ αλάιεςε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο αλακέλεηαη λα γίλεη ζην ηέινο ηνπ 2017. 
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3.3.4 Γομέρ και ππογπάμμαηα πποαγυγήρ ςγείαρ και πποάζπιζηρ δημ. ςγείαρ 

    Γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο ν Γήκνο ιεηηνπξγεί Γεκνηηθά Ηαηξεία ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ ΓΤΠΔ θαη ην ΠΔΓΤ Ν. Φηιαδέιθεηαο. Παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο κηα δέζκε βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ, γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

πξνιεπηηθνί νδνληηαηξηθνί έιεγρνη, παξαθνινχζεζε ρξνλίσο παζρφλησλ, κεηα-λνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα. ηα ηαηξεία απαζρνινχληαη ηαηξνί βαζηθψλ εηδηθνηήησλ (φπσο παζνινγία, νδνληηαηξηθή, 

παηδηαηξηθή, νθζαικηαηξηθή θ.α.). Πξαγκαηνπνηνχληαη δσξεάλ ΣΔΣ ΠΑΠ .  

Γηα ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη ην Σκήκα Πξναγσγήο θαη Πξνάζπηζεο Γεκ. Τγείαο, 

ζπλεξγάδεηαη κε εζεινληηθνχο θνξείο θαη πξνγξάκκαηα, φπσο ην πξφγξακκα «χκκαρνη Τγείαο» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ε Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, ε νξγάλσζε «Απνζηνιή Άλζξσπνο», 

ην Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν «Αγ. Αλάξγπξνη» θ.α.. Δθαξκφδνληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα κε ζηφρν 

αθελφο ηελ πξφιεςε αθεηέξνπ ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ 

επξσπατθνχο, ηδησηηθνχο θαη δεκνηηθνχο πφξνπο. ε απηφ ην πιαίζην, γίλνληαη εκβνιηαζκνί θαη άιινη 

πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζε δεκνηηθά ζρνιεία. ηα ΚΑΠΖ, γίλνληαη 

κεηξήζεηο (ζαθράξνπ, ζπεηξνκεηξήζεηο θ.α.) απφ επηζθέπηεο πγείαο, αιιά θαη ελεκεξσηηθέο νκηιίεο 

ζε ζέκαηα πγείαο (ι.ρ. δηαβήηεο, νζηενπφξσζε). 

Δίλαη κέινο ηνπ Δζληθνχ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγηψλ Πφιεσλ - Πξναγσγήο Τγείαο 

(ΔΓΓΤΠΠΤ) θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηθηχνπ, ιεηηνπξγεί ην ΚΔΠ-Τγείαο. Βαζηθφ κέιεκα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε, ε θηλεηνπνίεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζε δνκέο πγείαο, φισλ 

ησλ πνιηηψλ αλεμαξηήησο αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε πξνιεπηηθψλ 

εμεηάζεσλ ζε 7 ζνβαξά λνζήκαηα (πίλαθαο 3.5) (www.eddyppy.gr).  

Πίλαθαο 3.5 

Σα λνζήκαηα γηα ηα νπνία πξνηείλνληαη πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο 

Πξφιεςε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο 

Πξφιεςε θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ 

Πξφιεςε θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ 

Πξφιεςε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε 

Πξφιεςε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

Πξφιεςε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ 

Πξφιεςε κειαλψκαηνο 
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3.3.5 Ο πόλορ ηηρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ ζηην κοινυνική πολιηική ηος Γήμος 

Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, πινπνηεί δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ρνξεγηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.  

Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο είλαη νη δξάζεηο ρσξίο κεζάδνληεο, πνπ πινπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο λα πξνκεζεχνληαη πξντφληα απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ζε πξνζηηέο ηηκέο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο νη παξαγσγνί, ρνξεγνχλ πξντφληα ζην 

θνηλσληθφ παληνπσιείν (www.metamorfossi.gr). 

ηα πιαίζηα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ πινπνηεί, εληάζζεη θαη δξάζεηο 

ζηήξημεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, εληζρχνληαο ηελ αιιειεγγχε κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε εηδψλ 

πξψηεο αλάγθεο.  

Δπίζεο είλαη θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη ησλ θαινθαηξηλψλ 

πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο παηδηψλ, ελψ ζην ζρεδηαζκφ ηεο είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ΚΓΑΠ, πνπ ζα 

ζηεγαζηνχλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηεο, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηεί εζεινληέο, απφ 

ηνπο σθεινχκελνπο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. 

3.4 Αξιολόγηζη κοινυνικήρ πολιηικήρ Γήμος Μεηαμόπθυζηρ 

3.4.1 Μεθοδολογία 

Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 9 θιεηζηέο  εξσηήζεηο θαη αθνξνχλ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, εζληθφηεηα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, κνξθσηηθφ 

επίπεδν, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε), 4 θιεηζηέο εξσηήζεηο πνπ  ζρεηίδνληαη 

κε ηε νξγάλσζε θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα  ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ  γηα ηε κέγηζηε 

δπλαηή επηθνηλσλία κε ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία θαη 1 αλνηθηή εξψηεζε γηα ηελ θαηαγξαθή 

πξνηάζεσλ βειηίσζεο.  

Κιεηζηέο εξσηήζεηο έξεπλαο, είλαη νη εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη 

κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο απφ κηα έηνηκε ιίζηα, πνπ παξέρεη ν εξεπλεηήο, ελψ αλνηθηέο είλαη νη 

εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δψζεη ηηο δηθέο ηνπ απαληήζεηο. (Κπξηαδή, 1999) 

 Σν δείγκα ησλ 50 σθεινχκελσλ επηιέρζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο ζπζηεκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο, 

απφ ηηο ιίζηεο ηνπ  πξνγξάκκαηνο «Ννηάδνκαη»,  κηα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ιίζηαο κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Εαθεηξφπνπινο, 2015) θαη αθνξά ηνπο ιήπηεο ππεξεζηψλ απφ 

ην ζχλνιν ησλ δνκψλ γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε. 
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 Δκπφδην ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, απνηέιεζε ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο. 

3.4.2 Αποηελέζμαηα 

Απφ ηα 50 άηνκα ησλ εμππεξεηνχκελσλ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ 

Μεηακφξθσζεο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην 52% ήηαλ άλδξεο ελψ ην 48% ήηαλ γπλαίθεο  

(Γηάγξακκα. 3.2) . 

Γηάγξακκα 3.2 

Φχιιν 

 

 

Χο πξνο ηελ ειηθία, ην 54,54% ησλ αλδξψλ, αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα απφ 55-64 εηψλ, ελψ 

επίζεο ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ, 18,18%, ησλ αλδξψλ πνπ είλαη ειηθίαο απφ 45-54 εηψλ. Απηφ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο αλεξγίαο πνπ πιήηηεη ηα άηνκα πνπ είλαη άλσ ησλ 45 εηψλ θαη ηεο αδπλακίαο 

ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ ελεξγφ νηθνλνκηθή δσή. 

Αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα απφ 55-64 εηψλ, 

αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 60%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 45-54 είλαη ιίγν πςειφηεξν 

απφ απηφ ησλ αλδξψλ θαη θζάλεη ην 20% (δηάγξακκα 3.4).  

Γηάγξακκα 3.3 

    Ζιηθηαθή δηάξζξσζε αλδξψλ 

 

 

          Γηάγξακκα 3.4 
         Ζιηθηαθή δηάξζξσζε γπλαηθψλ 
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Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε ησλ σθεινχκελσλ ζπλδέεηαη κε ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα. Πνζνζηά πνπ απμάλνπλ ην πνζνζηφ ηεο 

θηψρεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα απηά. 

Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, απεηθνλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα 3.5. Όπσο παξαηεξνχκε ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ απφθνηησλ δεκνηηθνχ 47,61%, 

ελψ ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ. Απηφ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί, κε ην γεγνλφο 

φηη νη άλζξσπνη κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο, ηφζν ζε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (έιιεηςε 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ρακειά πξνζφληα θ.ι.π), φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δίλαη επνκέλσο αλακελφκελν θαη ην πςειφ πνζνζηφ ηεο αξλεηηθήο απάληεζεο  

ζην εξψηεκα πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηνπο κέζα απφ 

απηφ. 

Γηάγξακκα 3.5 

Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν 

 

Χο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ην 66,67%  είλαη άλεξγνη, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

εξγαδφκελσλ είλαη 14,29 (δηάγξακκα 3.6). Έηζη θαίλεηαη λα πιήηηνληαη ηδηαίηεξα νη άλεξγνη θαη 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ ππεξεζία, νη νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα εξγαδφκελν, 

αληηκεησπίδνπλ αθφκα κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο. Σν πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ, αθνξά θπξίσο 

εξγαδφκελνπο κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο ή επθαηξηαθήο εξγαζίαο (πεληάκελε απαζρφιεζε, 

νθηάκελε απαζρφιεζε, θιπ). Δίλαη πηζαλφ έλα πνζνζηφ πνιηηψλ πνπ ήηαλ εξγαδφκελνη αιιά έραζαλ 

κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο ηελ εξγαζία ηνπο, λα κελ έρνπλ θαηαγξαθεί ιφγσ ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

θξηηεξίσλ πνπ ηζρχνπλ γηα έληαμε ζηηο θνηλσληθέο δνκέο. 

0 

47,61% 

23,80% 

0 

14,28% 

4,76% 

Αλαιθάβεηνη 

Γεκνηηθφ 

Γπκλάζην 

Λχθεην 

ΗΔΚ/ΔΠ.ΔΚ 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 



39 

 

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ην 61,90% ησλ σθεινχκελσλ, έρεη εηζφδεκα έσο 300 επξψ,  ην 

23,80 έρεη εηζφδεκα απφ 300-500 επξψ, ελψ κφιηο ην 14,28% εηζνδεκαηηθά βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα 

500
 
επξψ. 

Γηάγξακκα 3.6 

Δξγαζηαθή θαηάζηαζε 

 

 Σν 4,76% είλαη άζηεγνη ή δνπλ ζε ζπλζήθεο αζηεγίαο, ελψ ην 38.9% δειψλεη παξαρψξεζε ή 

θηινμελία απφ ζπγγεληθά πξφζσπα. Σν πνζνζηφ ησλ  λνηθνθπξηψλ(23,8%), κε πάλσ απφ δχν ελήιηθα 

κέιε, απνδεηθλχεη απφ ηε κηα ηνπο ηζρπξνχο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε πεξίνδν 

θξίζεο, αιιά θαη ηε ζπγθαηνίθεζε νηθνγελεηψλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν 2,5% φζσλ 

δειψλνπλ φηη δηακέλνπλ ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία, έρνπλ ζηεγαζηηθφ δάλεην (δηάγξακκα 3.7). 

Γηάγξακκα 3.7 

πλζήθεο θαηνηθίαο 

 

 Οη 9 ζηνπο 10, δήισζαλ φηη ιακβάλνπλ ππεξεζίεο απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία δνκέο. Σν 76,9% 

δήισζε φηη έρεη επηζθεθζεί ην Κέληξν Κνηλφηεηαο γηα θάπνην ιφγν, πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ γηα κηα 

λενζχζηαηε δνκή. Ηδηαίηεξα πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ φζσλ ιακβάλνπλ ΚΔΑ (δηάγξακκα 3.8). 
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Γηάγξακκα 3.8 

Χθεινχκελνη αλά δνκή ζε % 

 

 

Σέινο σο πξνο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο,  ην 47,61% ησλ 

εξσηεζέλησλ, δήισζε φηη είλαη πνιχ  ηθαλνπνηεκέλν, ην 38,09% αξθεηά ελψ ην 14,28% ιίγν. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπηεί απφ ηηο πςειέο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ φζνη επηζθέπηνληαη ηηο θνηλσληθέο 

δνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπο, κε βάζε ηνπο απαξαίηεηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία. Χζηφζν νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα εμέθξαζαλ ζεηηθή άπνςε ηφζν γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, φζν θαη ηελ εμππεξέηεζε. 

ηελ αλνηθηή εξψηεζε ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ απάληεζε θαη έηζη δελ ππήξμαλ 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  ςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ 

Όπσο είδακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη ΟΣΑ κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε έρνπλ 

επηθνξηηζηεί κε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο, ζην ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Έρνπλ 

αλαιάβεη ζεκαληηθέο επζχλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

θαηλφκελα πνπ έρνπλ εληαζεί ζηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ 

ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο. 

Απφ ηε κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο, ελφο κεζαίνπ κεγέζνπο δήκνπ, 

πξνθχπηεη φηη έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη αλάιεςεο αξκνδηνηήησλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φκσο παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα φπσο θαη 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο, φζν αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ, αιιά 

θαη δεηήκαηα πξνζσπηθνχ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ δελ αθνινπζήζεθε θαη απφ κεηαθνξά ησλ 

αληίζηνηρσλ πφξσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

πνιιψλ δήκσλ, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο. Ζ 

ρξεκαηνδνηηθή αλεπάξθεηα νδεγεί ζε αλαδήηεζε άιισλ πεγψλ εζφδσλ, φπσο ρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα ΔΠΑ, ρνξεγίεο ή θαη δσξεέο ηδησηψλ ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. 

Σα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο αλεπάξθεηαο, έγθεηληαη ζηελ δηάξζξσζε εζφδσλ 

ησλ Γήκσλ: νη επηρνξεγήζεηο απφ ηνπο ΚΑΠ ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηφ 38% ζηα ηαθηηθά ηνπο έζνδα 

(ΔΔΣΑΑ, 2014), γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί κηα εηθφλα έληνλεο εμάξηεζεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεγή. 

Παξάιιεια, ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, άξρηζε λα δηαγξάθεηαη ζαθήο ηάζε κείσζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ 

απηψλ. Σαπηφρξνλα, ε ζπγθπξία ηεο θξίζεο (γηα φινπο ηνπο επξσπατθνχο ΟΣΑ) ζπλεπάγεηαη θαη 

κείσζε ηνπηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ (θπξίσο δεκνηηθά ηέιε ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε), ελψ γελλά 

απμεκέλεο αλάγθεο ζε θνηλσληθέο δαπάλεο (Γθέθαο, 2011). 

Ζ ζπλερή κείσζε ησλ ΚΑΠ, δπλακηηίδεη ηελ πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζε κηα πεξίνδν πνπ απαηηείηαη φζν πνηέ άιινηε ε χπαξμε ζηαζεξψλ 

πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ΟΣΑ. Άιισζηε ε κέρξη ηψξα εκπεηξία έρεη 

δείμεη φηη νη ΟΣΑ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αθφκα λα αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη λα αμηνπνηνχλ ηελ πεξηνπζία ηνπο. 

εκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο, είλαη νη αλζξψπηλνη 

πφξνη. Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ λα 

κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ηειερηαθφ δπλακηθφ, πνπ 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο πφζν κάιινλ λα ηηο ζρεδηάζεη θαη 
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λα πξσηαγσληζηήζεη ζε απηέο.  Άξα ην βαζηθφ δήηεκα δελ είλαη ε αξηζκεηηθή έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

φζν ε πνηνηηθή ζχλζεζε ηνπ.  

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, γίλεηαη απφ ηνπο 

δήκνπο πεξηζηαζηαθά, κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ φκσο δελ 

δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζπλέρεηαο ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη γηα πέληε ή νθηψ κήλεο. 

Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο πξνζσπηθνχ, έδσζε ζηνπο ΟΣΑ, ην πξφγξακκα ελδναπηνδηνηθεηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, ζε πεξηνξηζκέλε φκσο θιίκαθα. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηνπο ΟΣΑ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο δελ ππάξρνπλ νξγαλνγξάκκαηα πνπ λα 

ζηεξίδνληαη ζε κηα αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, φπσο επίζεο δελ γίλεηαη ζηνρνζεζία 

θαη παξαθνινχζεζε δεηθηψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (φπνπ 

ππάξρνπλ) ήηαλ θαη παξακέλνπλ ππνζηειερσκέλεο, αδπλαηψληαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο 

αλάγθεο θαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. 

Αξλεηηθφ επίζεο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί θαη ην γεγνλφο, ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δνκψλ, 

πνπ παξφηη είλαη απνδεδεηγκέλε ε ρξεζηκφηεηα ηνπο, δελ εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπο κεηά ην 

ηέινο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Με απνηέιεζκα ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα ζηεξείηαη εθηφο απφ ηηο δνκέο 

θαη ηηο ππεξεζίεο θαη ην εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο αζπλέρεηαο 

ηα Γξαθεία Παξνρήο Κνηλσληθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη νη δνκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θηψρεηαο. Σα Γξαθεία Παξνρήο Κνηλσληθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ ζα κπνξνχζαλ ζαθέζηαηα 

θαη κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη σο θαηλνηφκα. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη νη δνκέο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε απνηεινχλ ηε 

ζπλέρεηα ησλ δνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο, πνπ ην θιείζηκν ηνπο έγηλε παξά ηε ζεηηθή 

σο έλα βαζκφ αμηνιφγεζε ηνπο. 

Χο πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ε πνιπδηάζπαζε πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν 

ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ. Ζ 

αιιεινεπηθάιπςε θαη νη νκνεηδείο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα φξηα ησλ ΟΣΑ, ηφζν απφ ηηο 

θεληξηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο φζν θαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια, 

απνηεινχλ ζπαηάιε  πφξσλ θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Σν παξάδεηγκα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα 

ζην ζπίηη», πνπ αξθεηέο θνξέο ιεηηνπξγεί απφ άιιν θνξέα πνπ δελ έρεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο 

δξάζεσλ γηα ηελ γ΄ ειηθία, απνηειεί παξάδεηγκα δξάζεο πνπ έρεη απνθνπεί απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπ θαη έρεη αιινηξησζεί.    

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη κε βάζε ην παξάδεηγκα ηνπ Γήκνπ 

Μεηακφξθσζεο, φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, ιφγσ θαη ηεο ακεζφηεηαο ηεο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Όκσο ζπλαληά ζεκαληηθά πξαθηηθά 

εκπφδηα, πνπ κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, παξά ηε ζέιεζε πνπ επηδεηθλχεη. 
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Οη Γήκνη βξίζθνληαη ζηελ αξρή κηαο πνξείαο, πνπ απαηηεί ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ. Θα 

πξέπεη δεκηνπξγήζνπλ δνκέο θαη ππεξεζίεο, πνπ ζα παξέρνληαη θαη ζα ιεηηνπξγνχλ νκνηφκνξθα ζε 

φιε ηε ρψξα. Θα πξέπεη λα ππάξμεη ζπληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαζθάιηζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ φινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ πνιίηε ζηηο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη ζε φηη αθνξά 

ηελ Κνηλσληθή πνιηηηθή, αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

Οη ΟΣΑ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κνριφ αλάπηπμεο, κε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζε ηνκείο πνπ πξνζθέξνληαη γηα αιιειέγγπα νηθνλνκία. Ζ 

άκεζε επαθή ηνπο κε ηνλ πνιίηε, ηνπο επηθνξηίδεη επίζεο θαη κε ηελ επζχλε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, κέζα απφ δξάζεηο πνπ ακβιχλνπλ ηηο αληζφηεηεο θαη δίλνπλ ζε φινπο ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, θαηαπνιεκψληαο ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Μπξνζηά ζε κηα επηθείκελε λέα κεηαξξχζκηζε, νη ΟΣΑ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην εξγαιείν 

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, εθφζνλ μεπεξάζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε νηθνλνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν, κηα πνπ παξά ηηο αδπλακίεο 

ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ θαηάθεξαλ λα δηαρεηξηζηνχλ κε πεληρξά κέζα ην πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο.  
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https://www.eetaa.gr/kkoinotitas/odhgoi/odhgos_kentra-koinothtas.pdf
http://www.metamorfossi.gr/view_new/2724
http://www.statistics.gr/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.9.html
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Νόμοι-Πποεδπικά Γιαηάγμαηα-Αποθάζειρ 

Ν. 2646/98 (ΦΔΚ Α‘ 236) «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»   

Ν.3868/2010 (ΦΔΚ Α‘ 129) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»   

Νφκνο 3463/2006 (ΦΔΚ Α‘ 114) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»   

Νφκνο 3852/2010 (ΦΔΚ Α‘ 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»   

Νφκνο 3879/2010 (ΦΔΚ Α‘ 169) «Αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ‘ αξηζ. 299/2000 (ΦΔΚ Α‘ 240) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 95/2000, 

Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Πξφλνηαο».  , 

Ν.4430/2016 Κνηλσληθή & Αιιειέγγπα Οηθνλνκία 

Αξ. Γ23.ΟΗΚ. 14435-1135 Καζνξηζκφο ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο 

Ν.4368.2016 Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ 

Αξ.Γ25/νηθ.22052/25-Σξνπνπνίεζε ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Κνηλφηεηαο 

Ν.4483/2017, άξζξν 153, παξ.1, παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην ζπίηη 

 Ν. 4199/13 (ΦΔΚ 216/11.10.2013 ηεχρνο Α‘), άξζξν 127, Γεκφζηεο ππεξαζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο 

επηβαηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, πξφγξακκα Βνήζεηα ζην ζπίηη. 

Ν.4368/16, άξζξν 33, Γηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο, Τγεηνλνκηθή θάιπςε 

αλαζθάιηζησλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

Ν.Γ.57/1973(ΦΔΚ149/19.7.1973 ηεχρνο Α΄) Πεξί ιήςεσο κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ 

νηθνλνκηθψο αδπλάησλ θαη θαηαξγήζεσο ησλ δηεπνπζψλ ηνλ ζεζκφλ ηεο απνξίαο δηαηάμεσλ. 

ΚΤΑ 7/νηθ.321/ΔΤΔΚΣ/55417/16.05.2017 (ΦΔΚ 1719/18.05.2017 ηεχρνο Β'),  χζηεκα 

Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ - Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 

«Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» έηνπο 2017-2018, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ 

ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 

(ΔΠΑ) γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020. 

Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 21659/17303(ΦΔΚ2681/β/8-10-2014), πεξί 

Σξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο.  

ΚΤΑ 33/1752/07.01.2014 (ΦΔΚ 29/14.01.2014 ηεχρνο Β‘): Γσξεάλ Γηαλνκή ξπδηνχ ζε άπνξνπο ηεο 

Υψξαο - Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο. 

Ν.3801/9, άξζξν37, παξ.2, πεξηνδηθή ελίζρπζε άπνξσλ δεκνηψλ κε είδε έλδπζεο, παξνρή θαξκάθσλ 

θαη δηαηαθηηθψλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδψλ θαηά ηηο ενξηέο Υξηζηνπγέλλσλ, 

λένπ έηνπο θαη Πάζρα. 

http://www.socialattica.gr/sites/default/files/files/44302016.pdf
http://www.socialattica.gr/sites/default/files/files/ar._d23.oik._14435-1135_kathorismos_elahiston_prodiagrafon_leitoyrgias_ton_kentron_koinotitas.pdf
http://www.socialattica.gr/sites/default/files/files/ar._d23.oik._14435-1135_kathorismos_elahiston_prodiagrafon_leitoyrgias_ton_kentron_koinotitas.pdf
http://www.socialattica.gr/sites/default/files/files/n.4368.2016_metra_gia_tin_epitahynsi_toy_kyvernitikoy_ergoy_systasi_k.k.pdf
http://www.socialattica.gr/sites/default/files/files/fek_1801_24_5_2017.pdf
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000021484_S0000082491
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027682
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000022458_S0000100595
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000022458_S0000100595
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/5175_apofasi-ds-gia-enisxisi-aporon-pasxa-xristoygnna.doc
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος 

σολή Κοινυνικών και Πολιηικών Δπιζηημών  

Σμήμα Πολιηικήρ Δπιζηήμηρ και Γιεθνών σέζευν  
 

Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών  

«Γιακςβέπνηζη και Γημόζιερ Πολιηικέρ»  

 

«Οι ΟΣΑ υρ θοπείρ άζκηζηρ κοινυνικήρ πολιηικήρ, για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηηρ θηώσειαρ. Η πεπίπηυζη ηος Γήμος 

Μεηαμόπθυζηρ» 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 

 
 

 
Αθήνα, Ιούνιος 2017 

 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Φχιν 

ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 

  

 

2. Ζιηθία 

18-24 ΔΣΧΝ  

25-34 ΔΣΧΝ  

35-44 ΔΣΧΝ  

45-54 ΔΣΧΝ  

55-64 ΔΣΧΝ  

ΑΝΧ ΣΧΝ 65 ΔΣΧΝ  

ΓΞ/ΓΑ  

 

3. Μνξθσηηθφ επίπεδν 

ΓΔΝ ΑΠΟΦΟΗΣΖΑ ΑΠΟ ΣΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
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ΑΠΟΦΟΗΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ  

ΑΠΟΦΟΗΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

ΑΠΟΦΟΗΣΟ ΛΤΚΔΗΟ  

ΑΠΟΦΟΗΣΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ / ΗΔΚ 

 

ΑΠΟΦΟΗΣΟ ΣΔΗ/ΑΔΗ  

ΚΑΣΟΥΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ή 

Γξ. 

 

ΓΞ/ΓΑ  

 

 

4. Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

ΓΖΜΟΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ  

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ  

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ ΓΖΜΟΗΟΤ  

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ  

ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ / ΔΜΠΟΡΟ 

 

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 

ΟΗΚΗΑΚΑ  

ΑΝΔΡΓΟ  

ΦΟΗΣΖΣΖ  

ΑΓΡΟΣΖ  

ΑΛΛΟ  
 

 
 

5. Καη ε θαηνηθία ζηελ νπνία δηακέλεηε είλαη.. 

ΘΔΘΟΚΣΗΣΗ  

ΕΝΟΘΚΘΑΜΕΝΗ  

ΔΧΡΕΑΝ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ  

ΔΞ/ΔΑ  

 
5.1. (Μόνο εάν είναι ιδιόκηηηη) Γηα ηελ θαηνηθία ζαο πιεξώλεηε ζηεγαζηηθό δάλεην ;  

ΝΑΘ  

ΟΥΘ  

ΔΞ/ΔΑ  

  

 
 

5.2. (Μόνο εάν απήνηηζε ΝΑΙ ζηην προηγούμενη) Πνην πνζό πεξίπνπ πιεξώλεηε ην κήλα ;  

 

 
5.3. (Μόνο εάν είναι ενοικιαζόμενη) Πνην πνζό πιεξώλεηε ην κήλα γηα ην ελνίθηό ζαο ;  

 

 
6. Θα ήζεια λα ζαο ξωηήζω ηώξα, πόζνη άιινη ελήιηθεο δηακέλνπλ καδί ζαο ; 

ΚΑΝΕΝΑ (ΖΧ ΜΟΝΟ ΜΟΤ / ΖΧ ΜΟΝΗ ΜΟΤ)  

ΑΛΛΟ ΕΝΑ (ΠΥ ΤΖΤΓΟ – ΤΘΟ ΕΝΗΛΘΚΑ 
ΚΛΠ) 

 

ΑΛΛΟΘ ΔΤΟ ΕΝΗΛΘΚΕ  

ΑΛΛΟΘ ΣΡΕΘ Ή ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΕΝΗΛΘΚΕ  

ΔΞ/ΔΑ  

 
7. Καη πόζα παηδηά ειηθίαο έωο 16 εηώλ δνπλ καδί ζαο ;  

ΚΑΝΕΝΑ  

1  
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2  

3  

4 +  

ΔΞ/ΔΑ  

 
8. Καη πνην ζα ιέγαηε πεξίπνπ πωο είλαη ην κεληαίν εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο εάλ αζξνίδαηε όια ηα κεληαία εηζνδήκαηα 

ηωλ αηόκωλ κε ηα νπνία θαηνηθείηε; 

0 έωο 150  

150    έωο 300  

300 εωο 500 επξω  

501 εωο 1000 επξώ  

1001 έωο 1500 επξώ  

1501 έωο 2000 επξώ  

2001 έωο πάλω  

 
9. Εζείο πξνζωπηθά, πόζν εύθνια ζα ιέγαηε πωο αληηκεηωπίδεηε ηηο απνιύηωο ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο; 

ΠΟΛΤ ΔΤΚΟΛΑ  

ΔΤΚΟΛΑ  

ΜΑΛΛΟΝ ΔΤΚΟΛΑ  

ΜΑΛΛΟΝ ΕΤΚΟΛΑ  

ΕΤΚΟΛΑ  

ΠΟΛΤ ΕΤΚΟΛΑ  

ΔΞ/ΔΑ  

 
10.  Πνηεο ππεξεζίεο ιακβάλεηαη από ηελ Κνηλωληθή Τπεξεζία 
 

Κνηλωληθό Παληνπωιείν-πζζίηην  

Κνηλωληθό Φαξκαθείν  

Τπεξεζίεο Πξναγωγήο Τγείαο  

Εξγνζεξαπεία Λνγνζεξαπεία  

Γξαθείν αλέξγωλ  

Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε  

ΚΕΑ  

Κέληξν Κνηλόηεηαο  

Άιιν  

 
12. Πόζν ηθαλνπνηεκέλε/λνο είζηε από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο; 

Πνιύ  

Αξθεηά  

Λίγν  

ΔΑ  

 

13. Αμηνινγήζηε ηηο ππνδνκέο  ηεο Δ/λζεο Κνηλωληθήο 
Πνιηηηθήο ζρεηηθά κε: 

Π
ολ
ύ 
κα
λή 

Κα
λή 

Μέτ
ρια 

Κα
κή 

Πο
λύ 
κα
κή 

1 τ ν τ  ε  νι    ντ πό ρις   ρ ντεβοφ  
π  ρο ορ εσ  

     

2 τ ν   θ ριότ τ  τ ν χώρ ν      

3 τ ν επάρ ει  του εξοπ ιςμοφ      

 
 

14. Υξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία γηα άκεζε επηθνηλωλία  κε ην πξνζωπηθό ; 
1 Ν ι  

2 Όχι  
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15. Θα ζέιαηε λα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλεζηε κέζω ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα 
νηηδήπνηε ζαο αθνξά; 
1 Ν ι  

2 Όχι  

 

 
 16.Θα είραηε λα πξνηείλεηε θάηη, πνπ πηζηεύεηε όηη ζα ζπλέβαιε ζηελ πξνζωπηθή ζαο ηθαλνπνίεζε θαη ζα βνεζνύζε ζηελ 

βειηίωζε ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… αο επραξηζηώ πνιύ. Θα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζω πωο  νη  απανηήζεις ζαο ζα παραμείνοσν απόρρηηες. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ένηςπο ζςναίνεζηρ 

Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος 

σολή Κοινυνικών και Πολιηικών Δπιζηημών 

Σμήμα Πολιηικήρ Δπιζηήμηρ και Γιεθνών σέζευν 

Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών 

«Γιακςβέπνηζη και Γημόζιερ Πολιηικέρ» 

 

«Οι ΟΣΑ υρ θοπείρ άζκηζηρ κοινυνικήρ πολιηικήρ, για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ θηώσειαρ. Η 

πεπίπηυζη ηος Γήμος Μεηαμόπθυζηρ» 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα δηαπηζησζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ ησλ δξάζεσλ ηεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο  

Ολνκαηεπψλπκν Δξεπλήηξηαο: Μαξία Νηνχξνπ 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο: ηει: 2102852211  

πγθαηάζεζε:  

 Ο/Ζ. ............................................................................ έρσ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε κνπ ζρεηηθά κε ηε 

κειέηε πνπ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ ησλ δξάζεσλ ηεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο 

 Καηαιαβαίλσ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζην κέιινλ ζε αλαθνηλψζεηο ζπλεδξίσλ ή/θαη δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Σα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο δελ ζα θνηλνπνηεζνχλ ζε θαλέλαλ άιινλ εθηφο απφ ηνλ εξεπλήηξηα.  

 Όια ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αλαθνηλψζεηο ζπλεδξίσλ ή/θαη 

δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζα παξακείλνπλ αλψλπκα θαη δελ ζα πξέπεη λα είκαη 

αλαγλσξίζηκ-νο/ε.  

 Καηαιαβαίλσ φηη ε ζπκκεηνρή κνπ είλαη εζεινληηθή θαη δελ απαηηείηαη 

λα απαληήζσ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Δπίζεο, είκαη ειεχζεξ-ε/νο λα απνζπξζψ απφ ηε κειέηε 

νπνηαδήπνηε ψξα, αθφκα θαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο δήισζεο, ρσξίο λα δψζσ εμεγήζεηο 

ή ην ιφγν ηεο απφζπξζήο κνπ, ρσξίο λα επεξεαζηεί ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο εκέλα, θαη κε 

ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζηξαθνχλ ηα δεδνκέλα. 

 Ζ εξεπλήηξηα ζα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν 5 εηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα θαηαζηξαθνχλ. Σα δεδνκέλα ζα θαηαζηξαθνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.  

 Δπηβεβαηψλσ φηη δηάβαζα θαη θαηάιαβα ην Έληππν σθεινχκελνπ ζήκεξα ηελ __/__/__ θαη φηη είρα ηελ 

δπλαηφηεηα λα θάλσ εξσηήζεηο.  

 Ζ δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα πξννξηδφκελα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ εμεγεζεί ζε κέλα απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. 
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 Αληηιακβάλνκαη φηη θάζε πιεξνθνξία κνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα είλαη αλψλπκε θαη εγψ δελ ζα 

είκαη αλαγλσξίζηκ-νο/ε.  

Έρσ δηαβάζεη ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκθσλψ λα ζπκκεηέρσ ζηελ έξεπλα. 

Δθηηκψ φηη ζα ιάβσ αληίγξαθν ηεο θφξκαο ζπγθαηάζεζεο φηαλ  απηή έρεη ππνγξαθεί.  

Ο/Ζ ............................................... ζπκθσλψ λα ιάβσ κέξνο ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε  

Τπνγξαθή πκκεηέρνληνο: .......................   Ζκεξνκελία: .............                               

Τπνγξαθή Δξεπλεηή: ..............................    Ζκεξνκελία: ............. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Μεταμόρυωση  ..... /..... /............ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ      

                         

Στέλεχος Κοινωνικής Υπηρεσίας…………………………………..            
  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΓΟΥΗ  
ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΠΧΝΤΜΟ:  
ΟΝΟΜΑ: 
ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ: 
ΖΛΗΚΗΑ / ΖΜ.ΓΔΝΝΖΖ: 
ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ:                                                  ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ: 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 
ΣΖΛΔΦΧΝΑ: 

 
ΔΙΓΙΚΗ ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ ΟΜΑΓΑ:  

 Μαθξνρξφληα άλεξγνη/εο     
ΑΜΔΑ   
Άηνκα πνπ βηψλνπλ θηψρεηα   
Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ   
Άζηεγνη   
Μεηαλάζηεο/ηξηεο/ Πξφζθπγεο  Έηνο εγθαηάζηαζεο:  ................ 

Άιιν (ηη)ζπκπιεξψζηε: 
 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 
Άγακνο/ε  Αξηζκφο παηδηψλ (αλ ππάξρνπλ) .......... 1

ν
 παηδί    2

ν
 παηδί   3

ν
 παηδί   4

ν
 παηδί 

Ζιηθίεο παηδηψλ: 
                                                                               
Άιια πξνζηαηεπφκελα κέιε:........................................................................... 
.......................................................................................................................... 

Έγγακνο/ε  
Υήξνο/α  
ε δηάζηαζε  
Γηαδεπγκέλνο/ε  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: 
ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ    

√ 
ΔΣΟ 
ΑΠΟΦ.  

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΡΤΜΑ 

Απφθνηηνο/ε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο     
Απφθνηηνο/ε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο     
Απφθνηηνο/ε ΗΔΚ     
Απφθνηηνο/ε Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο     
Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ/Γηδαθηνξηθνχ     

 

ΠΑΡΟΤΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 
Δξγαδφκελνο/ε  Τπναπαζρφιεζε  
πληαμηνχρνο    
Άλεξγνο/ε  Άλεξγνο/ε Δπηδνηνχκελνο  
ΚΑΡΣΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΝΑΗ         ΟΥΗ  
ΖΜ. ΔΚΓΟΖ: 
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ΔΣΗΙΟ ΔΙΟΓΗΜΑ 
0 - 3.000  6.000 – 10.000  
3.001 – 6.000  10.001 – 15.000  
15.001 θαη άλσ    

 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
 (ζπκπιεξώζηε από ηελ πην πξόζθαηε απαζρόιεζε πξνο ηελ ιηγόηεξν πξόζθαηε): 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ  ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΛΟΓΟ 

ΓΗΑΚΟΠΖ 

    

    

    
 

ΓΝΩΗ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ: 

 ΜΕΣΡΙΟ ΚΑΛΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ Σίτλος σπουδών  

Αγγλικά     

Γαλλικά     

Άλλη     

 
ΓΝΩΗ Η/Τ:  

 ΕΛΛΙΠΕ ΜΕΣΡΙΟ ΚΑΛΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΑΡΙΣΟ 

Word      

Excel       

Internet      

Άλλο (ποιο)      

 
ΑΡΥΙΚΟ ΑΙΣΗΜΑ (παξαπάλσ απφ κία απαληήζεηο, αλ ρξεηαζηεί):  

Να ελεκεξσζψ θαη λα ππνζηεξηρηψ  
Γηαζχλδεζε κε θνξείο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  
Σξφθηκα & είδε πξψηεο αλάγθεο  
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε  

ηέγε  

Έπξεζε εξγαζίαο  
Άιιν (ηη), ζπκπιεξψζηε: 

 

 

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε αθνχ ελεκεξψζεθα γηα ηε ρξήζε θαη ην ζθνπφ ηεο ζπιινγήο ησλ 

πξνζσπηθψλ κνπ ζηνηρείσλ ζπκθσλψ γηα ηελ παξαρψξεζε ζην Γήκν Μεηακφξθσζεο, πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε αηνκηθά κνπ ζηνηρεία, θαζψο θαη κε ην αίηεκα γηα ην νπνίν απεπζχλνκαη ζην θνξέα. 

 

 

Τπνγξαθή σθεινύκελνπ/εο 
 

 

 

 

                                                                                    

 

 


