
 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή 

 

 

Ο πόλορ ηος Δςπυπαφκού Κοινυνικού Σαμείος 

ζηο πλαίζιο ανάπηςξηρ ηηρ Κοινυνικήρ Δςπώπηρ 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Παξαζθεπή Υσξέκε 

Αξηζκφο Μεηξψνπ: 3032201701215 

 

 

Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή: 

Δπηβιέπσλ: Γεκήηξεο Βεληέξεο, Καζεγεηήο - Πξφεδξνο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

Μέινο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο: Αλδξέαο Φεξψλαο, Mφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Μέινο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο: Μαξίλα Αγγειάθε, Γηδάθησξ Κνηλσληνινγίαο -

Δξεπλήηξηα 

πλνιηθφο αξηζκφο ιέμεσλ: 16.000 

 

Κφξηλζνο, 27/4/2019



i 

 

©Έηνο: 2019 

Παξαζθεπή Υσξέκε 

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο, All Rights Reserved 

H ζειίδα ηνπ Copyright δηαζθαιίδεη απφ κφλε ηεο ηα δηθαηψκαηά ζαο ζε πεξίπησζε 

πξνζθπγήο ή παξάβαζεο, βάζεη ηνπ Ν2121/93 (Φ.Δ.Κ.Α25). 

Ζ ρξήζε θάζε πιηθνχ κε θαηνρπξσκέλα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (Copyright) ζηελ 

εξγαζία ζαο πξνυπνζέηεη γξαπηή άδεηα ηνπ ηδηνθηήηε ησλ δηθαησκάησλ.



ii 

 

Δςσαπιζηίερ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κνπ, 

Καζεγεηή θ. Γεκήηξε Βεληέξε, γηα ηελ πνιχηηκε ζπλδξνκή ηνπ. Ζ εθπφλεζε απηήο ηεο 

εξγαζίαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. Δπραξηζηψ 

ζεξκά ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Αλδξέα Φεξψλα θαη ηε Γξ. Κνηλσληνινγίαο - 

Δξεπλήηξηα θ. Μαξίλα Αγγειάθε, γηα ηε δηδαθηηθή ζπκβνιή ηνπο. Οη παξαπάλσ 

πξνζέζεζαλ έλα ιηζαξάθη γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ νλείξσλ κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Πεπίλητη 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη, λα ζπζρεηίζεη θαη 

λα απνηηκήζεη ην ξφιν θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ζηελ 

Διιάδα. Ζ ηζηνξηθή κεηεμέιημε ηνπ ζεζκνχ, νη δξάζεηο ηνπ ζην πιαίζην ησλ ΔΠΑ 

2007-2013 θαη 2014-2020 θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζε πνιινχο ηνκείο, ζπγθιίλνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν ξφινο ηνπ είλαη κελ ζεηηθφο - θαζψο ε ζεκαληηθή εηζξνή πφξσλ 

επέηξεςε ζηα θξάηε-κέιε λα πξνβνχλ ζε αλζξσπνθεληξηθέο κεηαξξπζκίζεηο - αιιά 

ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κε ηηο νμπκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο. Ζ αδπλακία θαζνξηζηηθήο 

θαη θαζνιηθήο παξέκβαζήο ηνπ θαη ε ζπζηνιή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ γηα άζθεζε 

απνηειεζκαηηθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γελλαηφηεξεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σα πξνβιήκαηα ηνπ ΔΚΣ ζπλδένληαη κε ην γεγνλφο φηη ε Κνηλσληθή 

Πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνθηά δεπηεξεχνπζα 

ζεκαζία θαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή παίξλεη ηε ζθπηάιε, κε ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Ζ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ απνηειεί 

κνλφδξνκν γηα ηελ εθαξκνγή νπζηαζηηθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Ζ κεηαηξνπή ηεο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζε επξσπατθή πξνηεξαηφηεηα ζα νδεγήζεη ζε κηα πην Κνηλσληθή 

Δπξψπε. Ζ Γηαθξαηηθή πλεξγαζία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη γηα ην κέιινλ ηνπ ΔΚΣ, 

ελφςεη ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα εθαξκφζεη ηνλ Δπξσπατθφ Ππιψλα Κνηλσληθψλ 

Γηθαησκάησλ. Δλ θαηαθιείδη ην ΔΚΣ απνηειεί κνριφ αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο 

Δπξψπεο, ε ελίζρπζε ηεο νπνίαο ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο θνηλσληθήο αιιαγήο, ζα 

ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο θαη σο θάξνο πνπ ζα θσηίδεη ηελ αλζξσπφηεηα. 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Επξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, Κνηλσληθά Δηθαηψκαηα, Κνηλσληθή         

                        Επξψπε. 
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Abstract 

 

The purpose of this Diploma Thesis is to explore, relate and evaluate the role and 

actions of the ESF in the European area and in Greece. The historical evolution of the 

institution, its actions under the NSRF 2007-2013 and 2014-2020 and its contribution to 

many areas, conclude that its role is positive - as the significant inflow of resources 

allowed the Member States to take in anthropocentric reforms - but lagging behind in 

the wake of acute social needs. The inability to defuse decisively and universally and 

shrinking its potential for effective Social Policy demonstrates the need for more 

generous funding. The problems of the ESF are linked to the fact that Social Policy in 

the context of the global economic crisis is of secondary importance and economic 

policy is taking the toll, with the consequence of reducing social spending. 

Strengthening social rights is a one-way street for implementing a meaningful Social 

Policy. Making Social Policy a European priority will lead to a more Social Europe. 

Transnational Cooperation is also of particular importance for the future of the ESF in 

view of its obligation to implement the European Pillar of Social Rights. In conclusion, 

the ESF is a lever for the development of Social Europe, whose reinforcement in the 

context of wider social change will act as a reference point and a lighthouse to 

illuminate humanity. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε, δηεξεχλεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Eπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ σο θνξέα ζηήξημεο θαη 

δηαζθάιηζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο. Καη’ επέθηαζε 

δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηνπ σο κνρινχ αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο Δπξψπεο θαη αλαιχεηαη 

ε ζπκβνιή ηνπ θπξίσο ζηνλ θνηλσληθφ ππιψλα, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηνλ αλαπηπμηαθφ 

ηνκέα. 

Σν ΔΚΣ ηδξχζεθε κε ηα άξζξα 123-127 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο  ζηηο 25
 
Μαξηίνπ 

1957, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1958.  Σα πξψηα ρξφληα ζπλέβαιιε 

ζηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηεο Κνηλήο Αγνξάο. Σν ΔΚΣ ελήξγεζε 

θπξίσο κέζσ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηδνηήζεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ.  Οη 

επηρνξεγήζεηο απηέο δφζεθαλ ζε επηρεηξήζεηο θαη κεξηθέο θνξέο ζηελ ππνζηήξημε 

κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ έγηλε κε Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη θεθάιαηα 

πνπ ρνξεγήζεθαλ ηδίσο ζε πεξηθέξεηεο κε θαηά θεθαιήλ ΑΔγρΠ θάησ απφ ην 75% ηνπ 

επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΚΣ ήηαλ: λα βειηησζνχλ νη 

πξννπηηθέο απαζρφιεζεο πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηε γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ηα πξνζφληα ηνπο.  

Αξγφηεξα ην ΔΚΣ εζηίαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ κε αλεπαξθή πξνζφληα. 

Δπίζεο επηθεληξψζεθε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνψζεζε ηε γπλαηθεία απαζρφιεζε, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα 

φινπο.  

ήκεξα σο έλα απφ ηα θχξηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ην αξραηφηεξν απφ ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο ΔΔ, απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο. ε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ κε έληνλεο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο πξνθιήζεηο ν ξφινο ηνπ θαη ε δπλακηθή ηνπ είλαη πην ζεκαληηθνί απφ πνηέ. 

Ο ξφινο ηνπ ΔΚΣ σο κε ζηαηηθφο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, αθελφο κελ σο πξνο ηα κείδνλα επξσπατθά 

δεηήκαηα, αθεηέξνπ δε σο πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. Σα 

θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Δπξψπε θαη 
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βέβαηα ηα νμχηαηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ζηε ρψξα καο, ζπληζηνχλ πξφθιεζε 

κειέηεο, εκβάζπλζεο θαη ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ. Οη αλεζπρεηηθέο 

δηαζηάζεηο απηήο ηεο θξίζεο θαη ν ηεξάζηηνο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ λέσλ θαη ησλ 

καθξνρξφληα αλέξγσλ, απεηινχλ επζέσο ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο 

Δπξψπεο. 

θνπφο επίζεο ηεο εξγαζίαο, είλαη λα εμεηάζεη αλ ην ΔΚΣ, πνπ έσο ηψξα απνηειεί 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ΔΔ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κηα πην Κνηλσληθή 

Δπξψπε θαηά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία. Δπίζεο επηρεηξείηαη 

λα απαληεζεί ην θχξην εξψηεκα ηεο κειέηεο απηήο, εάλ κπνξεί λα εθαξκφζεη ζηελ 

πξάμε ηνλ Δπξσπατθφ Ππιψλα Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ - ζηα πιαίζηα απηήο ηεο 

θξίζεο - ψζηε λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζχγθιηζε. 

«Ζ Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή (European Social Policy), είλαη ε 

ζεκαληηθφηεξε απφπεηξα ππεξεζληθήο θνηλσληθήο ξχζκηζεο. Πξφθεηηαη γηα ην 

πιεξέζηεξν παξάδεηγκα ππεξεζληθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πνπ - ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο - θπνθνξεί ηελ πηνζέηεζε εληαίσλ 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, γηα ηελ επεκεξία θαη ηε ζπλνρή ηεο 

δπλάκεη Δπξσπατθήο θνηλσλίαο» (Βεληέξεο, 2015: 41). Χο βαζηθφ κέζν ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ην ΔΚΣ, βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη ζηεξίδεη ηε δεκφζηα παηδεία, ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πνιηηηθή 

απαζρφιεζεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ ππιψλα θαη ζηνλ αλαπηπμηαθφ ηνκέα 

είλαη αμηφινγε θαη σο εθ ηνχηνπ ε επίδξαζή ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή, 

σο ελφο απφ ηα πην βαζηθά κέζα ηεο ππήξμε έσο ζήκεξα ζεκαληηθή. Ζ κειέηε θαη 

έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο  Κνηλσληθήο  Πνιηηηθήο ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα απφ έλα 

ηφζν ζεκαληηθφ ζεζκφ φπσο ην ΔΚΣ, θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε απφ ηε ζηηγκή πνπ 

πιένλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πξνθαινχλ δπζαξκνλία αλάκεζα ζην ηδεαηφ θαη ηελ 

πξναγσγή ζηελ πξάμε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ζηελ ππφ νηθνλνκηθή θξίζε 

Δπξψπε. 

Ζ παξνχζα επηζηεκνληθή κειέηε ζηνρεχεη ηαπηφρξνλα ζηε δηεξεχλεζε ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, πνπ πεξηγξάθνπλ, ζπγθξίλνπλ θαη 

ζπζρεηίδνπλ δεδνκέλα ηνπ ΔΚΣ. Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά παξνπζηάδνπλ ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε, αμηνινγνχλ ην έξγν ηνπ θαη ζπλαξηψληαη κε ην παξφλ, ηηο 

κειινληηθέο πξννπηηθέο θαη δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ. 
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Πεξηγξαθηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ πξφθεηηαη λα απαληεζνχλ, είλαη ηα 

αθφινπζα: Πνηνί είλαη νη σθεινχκελνη ηνπ ΔΚΣ; Πνηά είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ; Πνηά 

είλαη ε δξάζε ηνπ;  

πγθξηηηθά εξσηήκαηα είλαη: Οη δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ήηαλ πην παξαγσγηθέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2007-2013 ή 2014-2020; Καηά πφζνλ απνηειεί κνριφ αλάπηπμεο ηεο 

Κνηλσληθήο Δπξψπεο αλάινγα κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ σο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο Κνηλσληθήο ηεο Πνιηηηθήο;  

πζρεηηζηηθά εξσηήκαηα είλαη: Πνηά είλαη ε γεληθή επίδξαζή ηνπ ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν θαη πνηά ε εηδηθή ζηελ Διιάδα; Πφζν δηαθνξνπνηείηαη ε επίδξαζή ηνπ ζηηο 

δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο: Βέιγην, Οιιαλδία, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία;
1
 Πνηά ε 

αμηνιφγεζε ησλ δξάζεψλ ηνπ θαη πνηά ε αληαπφθξηζή ηνπο
2
 ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο;  

Ζ αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα πνπ ζπλδένληαη λνεκαηηθά θαη  

νινθιεξψλνληαη κε ζχλνςε - ζπκπεξάζκαηα. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

θάπνηνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηζηνξηθνχο ζηαζκνχο ζηελ εμέιημε ηνπ ΔΚΣ, φπσο 

ε ίδξπζή ηνπ κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο ην 1957, πνπ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ. ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ην 

ΔΚΣ αλαβαζκίδεηαη, θαζψο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 εηζάγεηαη έλα λνκηθά 

δεζκεπηηθφ ειάρηζην κεξίδην, πνπ θπκαίλεηαη ζην 23,1 % ησλ ζπλνιηθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηεο ΔΔ γηα ηε ζπλνρή. Δπηπιένλ πξνζεγγίδεηαη ελλνηνινγηθά ην 

ΔΚΣ, εμεηάδνληαη νη σθεινχκελνη απφ ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηά ηνπ θαη 

πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. ην θεθάιαην απηφ πξνεγήζεθε ε αλάιπζε ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020 θαη ησλ 4 Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ, πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηάο ηνπο σο πξνο ηελ 

αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα 4 Σνκεαθά ΔΠ είλαη:  

1. ην «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία»  

2. ην «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ - Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»  

                                                           
1
 Πξφθεηηαη γηα απιή επηινγή ρσξψλ κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ ΔΚΣ. θνπφο ηεο είλαη λα 

παξνπζηαζηεί ε δηαθνξεηηθή ηνπ επίδξαζε ζε απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο. Αηηία ηεο είλαη ε 

πεξίζζεηα αγγιηθή βηβιηνγξαθία θαη ε επρεξέζηεξε δπλαηφηεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζε απηφ ην 

αληηθείκελν. 

2
 Απηψλ δειαδή πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίνδν απφ ην 2010 

πιένλ κηζνχ έηνπο πνπ μεθίλεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε έσο ην 2013. 
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3. ην «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα»  

4. ην «Σερληθή Βνήζεηα».   

Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ην επξχ πεδίν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ θαη 

ηε γεληθή επίδξαζε ηνπ ζεζκνχ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθεηαη ε 

πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη επελδχζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ηζφηεηα επθαηξηψλ. Σν θεθάιαην απηφ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ 

αλαθνξά ζε θαιχηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη κε εζηίαζε ζε δχν πξνηεξαηφηεηεο: ηνπο 

απνηειεζκαηηθφηεξνπο ζεζκνχο θαη ηηο ζπκπξάμεηο γηα πξφνδν. εκαληηθή επηζήκαλζε 

αθνξά ε δέζκεπζε γηα ην δηάζηεκα 2014-2020 πνζνχ άλσ ησλ 80 δηζ. € πξνο ηα θξάηε 

κέιε (αλζξψπηλν θεθάιαην) θαη ελφο επηπξφζζεηνπ πνζνχ 3,2 δηζ. € γηα ηελ ΠΑΝ. 

Αθνινπζεί ε ζχγθξηζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο Βέιγην, Ηζπαλία, 

Οιιαλδία θαη Πνξηνγαιία, φπνπ εξεπλάηαη θαηά πεξίπησζε ε επίδξαζε ηνπ ΔΚΣ ζε 

θαζεκία απφ απηέο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ ΔΚΣ ζηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην πξνβάιιεη ηελ εηδηθή επίδξαζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ ΔΚΣ ζηελ 

Διιάδα. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε θαη νη εγγελείο αδπλακίεο ζηελ πινπνίεζε 

ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα. Δλ ζπλερεία αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο 

ζηηο δξάζεηο ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλψληαη νη δξάζεηο 

πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν πεξηφδνπο: ηα έηε 2007-2013 θαη  2014-2020.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΚΣ θαη ηνλ 

θνηλσληθφ αληίθηππν ησλ δξάζεψλ ηνπ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ζηελ Διιάδα. Γελ 

απνπζηάδεη ν ζηαηηζηηθφο ζρνιηαζκφο ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ απνηππσζεί ζηηο 

αμηνινγήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Ζ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ κε δηαθάλεηα, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ θνξέσλ απαζρφιεζεο, 

ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ δηάζηαζεο είλαη δεηήκαηα  πνπ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ.  

 Σν πέκπην θεθάιαην πξνζεγγίδεη ηε ζεκαζία ηεο Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο, ηεο 

νπνίαο ε ηζρχο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηεο. ηελ νπζία 

απνηππψλνληαη νη σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία, ε νπνία 

θαηέζηε ππνρξεσηηθή ηελ πεξίνδν 2014-2020. Δπηπιένλ ζην θεθάιαην απηφ 

εμεηάδνληαη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπ ΔΚΣ γηα ηελ πεξίνδν 2021-2027.  
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Σν έθην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα. ε απηά δεζπφδεη ε ζεηηθή 

απνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΔΚΣ, θσηίδνληαη νη αδπλακίεο ηνπ θαη πξνβάιινληαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ σο πξνο ηελ επίηεπμε κηαο πην Κνηλσληθήο 

Δπξψπεο.  
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Κεθάλαιο 1: Σο Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο 

 

1.1 Ιζηοπικοί ζηαθμοί ζηην εξέλιξη ηος ΔΚΣ 

 

Σν ΔΚΣ είλαη ην αξραηφηεξν ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα 

κεηψζνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο (αθειιαξφπνπινο, 2001). Οη 

δηαθνξέο επεκεξίαο, ηνπ επηπέδνπ δσήο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ (Ναγφπνπινο, 2011) απνηέιεζαλ θνκβηθφ ζηφρν ηνπ ΔΚΣ, ην νπνίν 

ηδξχζεθε κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο γηα ηελ ΔΟΚ ζηηο 25
 
Μαξηίνπ 1957

3
. 

Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ηνπ ΔΚΣ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ΔΟΚ, ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί κηληκαιηζηηθή (αθειιαξφπνπινο, 2001). Σν Σακείν δελ θάιππηε 

νιφθιεξν ην θάζκα ησλ δαπαλψλ πνπ αληηκεηψπηδε ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζε απηφ 

ηνλ ηνκέα (Stabenow,1979).  

 Καηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ Σακείνπ, έσο ην 1970, ππήξμαλ 

ζεκαληηθέο αδπλακίεο (αθειιαξφπνπινο, 2001). Σν δεχηεξν Σακείν (1971-1982) 

εγθαηέιεηςε ηε ζπγθπξηαθή δηαξζξσηηθή δξάζε θαη ζηε ζέζε ηεο αζθήζεθε 

παξεκβαηηθή πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αληζνηήησλ 

(αθειιαξφπνπινο, 2001). Ζ πνιηηηθή ηνπ θξίλεηαη σο ζεηηθή, γηαηί θαηάθεξε λα 

εθθξάζεη κε ζεηηθφ ηξφπν πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. Όζνλ αθνξά ην ηξίην Σακείν (1983-

1988), δηέζεζε ην 40- 45% ησλ ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ ηνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 

θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. Ο ραξαθηήξαο ηνπ ήηαλ αληηζηαζκηζηηθφο θαη 

δηνξζσηηθφο, θαζψο δελ πξνψζεζε πνιηηηθέο απαζρφιεζεο (αθειιαξφπνπινο, 2001).  

Σν 1988 θαζηεξψζεθε ν ζεζκφο ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο. Πξφθεηηαη γηα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαλ απφ θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο 

πφξνπο. Oη ζηφρνη θαη νη παξεκβάζεηο απηψλ ζπλαπνθαζίδνληαλ απφ ηελ ΔΔ θαη ην 

θξάηνο κέινο (Κνπξηέζε, Σζέιηνπ, Καιέληε, θαιηζά, & Μάζβνπια, 2007).  

Σα πςειά επίπεδα αλεξγίαο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ελελήληα, είραλ σο 

απνηέιεζκα ε ηξαηεγηθή πκθσλία γηα ηελ Απαζρφιεζε λα νξηζηηθνπνηεζεί 

(Ναγφπνπινο, 2009). Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν πινπνηήζεθαλ νη Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο: 

Euroform, Horizon, Now, Youthstart θαη Integra (Ναγφπνπινο, 2011).  
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Ζ κεγαιχηεξε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΔΚΣ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1999. Σν ΔΚΣ 

απέθηεζε λέα θαζήθνληα πνπ απνζθνπνχζαλ:  

α) ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 

β) ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

γ) ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο  

δ) ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 

ε) ζηε βηψζηκε αλάπηπμε  

ζη) ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή (αθειιαξφπνπινο, 2001).  

Σελ πεξίνδν 2007-2013 ε αλεξγία αλαδείρζεθε ζε κείδνλ ζέκα. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΣ. 

Σελ πεξίνδν 2014-2020 ππάξρεη πιήξεο επζπγξάκκηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΔΚΣ κε 

ηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

άκβιπλζε ηεο θηψρεηαο. Ζ δηαθήξπμε ηνπ Δπξσπατθνχ Ππιψλα Κνηλσληθψλ 

Γηθαησκάησλ (17 Ννεκβξίνπ 2017) απάληεζε ζην αίηεκα ησλ πνιηηψλ γηα ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο ΔΔ
4
. 

Σν 2018 ε Δπηηξνπή αληαπνθξίζεθε ζε κηα πην Κνηλσληθή Δπξψπε. Έηζη ην επφκελν 

πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πεξίνδν 2021-2027 ζα πεξηιακβάλεη ην 

ΔΚΣ+
5
. 

 

1.2 Σι είναι ηο ΔΚΣ και ποιοί οι υθελούμενοι 

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν καδί κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο ζπλαπνηεινχλ ηα Δπξσπατθά 

Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία
6
. Σα ΔΓΔΣ ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

θαζψο δηνρεηεχνπλ ζηελ ΔΔ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο ρξεκαηνδνηηθνχο ηεο 

πφξνπο θαη θνηλφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020», ψζηε λα ππάξμεη έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε
7
. 

                                                           
4, 5
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6, 7
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Έμππλε αλάπηπμε είλαη ε αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο πνπ εδξάδεηαη ζηε δχλακε ηεο 

γλψζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο. Βηψζηκε είλαη απηή πνπ νδεγεί ζε µηα πην 

παξαγσγηθή αμηνπνίεζε θεθαιαίσλ, πην πεξηβαιινληηθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία. 

Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο είλαη µηα νηθνλνκία µε πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο 

πνπ ζα επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010).  

Σν ΔΚΣ είλαη έλα απφ ηα πην βαζηθά κέζα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξψπεο θαη 

κηα ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε αιιειεγγχεο (House of Lords, 2010). Θεσξείηαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο ηεο ΔΔ ζε πνιηηηθέο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη έλα βαζηθφ κέζν βειηίσζεο ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (αθειιαξφπνπινο, 2001). Δπίζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο 

ππιψλεο ηεο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ πλνρή, ε νπνία πξνσζεί ηε ζχγθιηζε κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο (Υαξίηζεο, 2018).  

  Ζ  ΔΔ ηελ πεξίνδν 2014-2020 επελδχεη 325 δηζ. € ζηελ Πνιηηηθή πλνρήο (Φνληέλ, 

2017). χκθσλα κε απηήλ, ζην ζχλνιν ησλ πφξσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ (ΔΣΠΑ 

θαη ΔΚΣ) ην ΔΚΣ ζα εθπξνζσπεί:  

α) 25% ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

β) 40% ζε πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο  

γ) 52% ζε πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2011). 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΚΣ είλαη χςνπο 10 δηζ. € θάζε ρξφλν
8
. Σν ΔΚΣ δελ είλαη 

θνξέαο εμεχξεζεο εξγαζίαο, αιιά ρξεκαηνδνηεί κηα ζεηξά απφ ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά 

θαη εζληθά έξγα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. 

πκπεξηιακβάλνληαη έξγα θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ κηθξήο θιίκαθαο πνπ βνεζνχλ 

ηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα βξνπλ αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο, εζληθά έξγα πνπ 

εληζρχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, έξγα πνπ απεπζχλνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, έξγα γηα λένπο θαη άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, 

κέρξη έξγα γηα δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηίεο
9
. Ζ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε θαίλεηαη κεηαμχ 

άιισλ απφ ηε ζεκαηηθή επηθέληξσζε, δει. ηε δηάζεζε ηνπ 20 % ησλ επελδχζεψλ ηνπ 

γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο
10

. 

Κάζε ρξφλν, ην ΔΚΣ βνεζά πεξίπνπ 11 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο - εθ ησλ νπνίσλ 

πάλσ απφ ηα 7 εθαηνκκχξηα είλαη άλεξγνη ή κε ελεξγνί, ηα 5,7 εθαηνκκχξηα είλαη 

                                                           
8, 9
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γπλαίθεο θαη πάλσ απφ ηα 3 εθαηνκκχξηα είλαη θάησ ησλ 25 εηψλ. Πεξί ην 1 

εθαηνκκχξην πξνέξρνληαη απφ νκάδεο κεηαλαζηψλ θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, φπσο νη 

Ρνκά, ελψ 400.000 έρνπλ θάπνηα αλαπεξία (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012).  

 

1.3 Λειηοςπγία ηος ΔΚΣ 

 

Σν πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ έρεη ζεζπίζεη ην λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΚΣ. 

Ζ ζηξαηεγηθή θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο 

θαη απνθάζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Ναγφπνπινο, 2011). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚΣ έρεη σο εμήο: Σν 

ΔΚΣ ρξεκαηνδνηεί έλα ή πεξηζζφηεξα ΔΠ ζηε δηάξθεηα ηεο επηαεηνχο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Σα ΔΠ θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΚΣ. 

1. Ζ ΔΔ θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΚΣ ζηα θξάηε-κέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο νχησο 

ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα ΔΠ ηνπο.  

2. Σα ΔΠ ρξεκαηνδνηνχλ κηα ζεηξά απφ έξγα αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία, ηε δηαρείξηζε 

ησλ νπνίσλ αλαιακβάλνπλ δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί (δηθαηνχρνη).  

3. Σα άηνκα, νη εηαηξίεο θαη νη νξγαληζκνί σθεινχληαη απφ απηά ηα έξγα
11

. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚΣ δηέπεηαη απφ ηξείο βαζηθέο αξρέο:  

α) ηε ζπλεηαηξηζηηθή ζπλεξγαζία 

β) ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε  

γ) ηελ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε.  

Ζ ζχκπξαμε αλάκεζα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αξρέο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΚΣ. Δπηηπγράλεηαη 

κε ηε ζπκκεηνρή θαη πνιιψλ άιισλ εηαίξσλ, φπσο ΜΚΟ θαη νξγαλψζεσλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή ζπλεξγαζία δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ δαπαλψλ ζηηο αλάγθεο ηεο ζρεηηθήο 

πεξηθέξεηαο ή θνηλφηεηαο. Ζ ζπγρξεκαηνδφηεζε δηαζθαιίδεη ηελ θπξηφηεηα ζε εζληθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ζπκπιεξψλεηαη πάληνηε απφ δεκφζηα ή ηδησηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε. Ζ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε ζεκαίλεη:  

                                                           
11
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α) ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηνπ ΔΚΣ  ζε επξσπατθφ επίπεδν, πνπ 

πξνθχπηεη χζηεξα απφ δηαβνχιεπζε κε πνιινχο ελδηαθεξνκέλνπο  

β) ηα ΔΠ είλαη πξντφλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ θαη ηεο 

Δπξσπατθή Δπηηξνπήο  

γ) ε επηηφπνπ πινπνίεζε ησλ ΔΠ γίλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αξρέο θάζε ρψξαο
12

. 

 

1.4 ΔΠΑ 2014-2020 και ΔΚΣ 

 

Σν ΔΠΑ (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο) 2014-2020, δηαδέρζεθε ην 

ΔΠΑ 2007-2013 θαη είλαη έλα αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

Διιάδα, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα ΔΓΔΣ. θνπφο ηνπ είλαη λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ρψξαο πνπ νδήγεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

θαιείηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επηηπρή έθβαζε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, φπσο θαζνξίδνληαη 

ζηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»
13

.  

Σν ΔΠΑ 2014-2020:  

α) εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ  

β) αλαπηχζζεη θαη αμηνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

γ) πξνσζεί ηελ ελεξγφ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,      

    ηελ  αλάπηπμε βηψζηκσλ ππνδνκψλ  

ζη) αλαβαζκίδεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε
14

. Ο Νφκνο 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014 - 

Μέξνο Η & ΗΗ) ξπζκίδεη ηηο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη 

εθαξκνγήο ηνπ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013.  Βαζηθά 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο είλαη: ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, ε Αμηνιφγεζε ηνπ 

ΔΠΑ, ην Δληαίν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ, ε Πιεξνθφξεζε θαη 

Δπηθνηλσλία θαη ε Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο
15

.  

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πξάμεσλ είλαη νη δηνηθεηηθέο Αξρέο ζην 

ζχλνιφ ηνπο πνπ αιιεινεμαξηψληαη, δηαξζξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή 

δνκή θαη ησλ νπνίσλ αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη ε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε 

                                                           
12
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ησλ πφξσλ. Γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 ζην πιαίζην ηνπ ηφρνπ 

«Δπελδχζεηο ζηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε» απηφ ην χζηεκα είλαη θνηλφ
16

. 

H αμηνιφγεζε εθηηκά ζπζηεκαηηθά θαη αληηθεηκεληθά κηα παξέκβαζε. Δπηρεηξεί λα 

εθηηκήζεη αλ είλαη επηηπρεκέλε θαη λα δψζεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε 

ην θαηά πφζνλ ηα πξνγξάκκαηα είλαη απνηειεζκαηηθά, απνδνηηθά θαη βηψζηκα. Οη 

αμηνινγήζεηο είλαη ζεκαληηθέο επεηδή εζηηάδνπλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο κηαο 

παξέκβαζεο: απφ ηε ζηξαηεγηθή, ηελ πινπνίεζε έσο θαη ηελ αμηνπνίεζε
17

. 

Σν Δληαίν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, 

 θαηαξηίζηεθε ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ ησλ ΔΓΔΣ 

ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ησλ πξνγξακκάησλ 2014-2020. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε 

ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ απφ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ  θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο, έρεη εθπνλεζεί ε Δζληθή ηξαηεγηθή θαηά ηεο Απάηεο ζηηο Γηαξζξσηηθέο 

Γξάζεηο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο άμνλεο Πξφιεςε - Αλίρλεπζε - Απφθξηζε - πλερή 

Βειηίσζε
18

. 

Βεβαίσο νη παιηλσδίεο θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ, πνπ 

παξαηεξνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΔΠ κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

Γη’ απηφ ην ιφγν ππάξρεη αλάγθε γηα: 

1. έλα αδηάβιεην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

2. πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

3. θαηαλνκή ησλ εληζρχζεσλ ζηηο  πεξηθέξεηεο κε βάζε ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά        

ζηνηρεία 

4. εχιεπηα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα έληαμεο  

5. επηηάρπλζε ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ (Γθηφθαο, 2016). 

 

1.5 Σομεακά Δπισειπηζιακά Ππογπάμμαηα ηος ΔΠΑ 2014-2020 

 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΚΣ ζην ΔΠΑ 2014-2020 αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 

3,8 δηζ. € (ΔΤΔΚΣ, 2017). Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε, δειαδή ην άζξνηζκα ηεο 

εζληθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο (ΔΚΣ) ππεξβαίλεη ηα 4,8 δηζ. 
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€. Σα ρξήκαηα απηά έρνπλ θαηαλεκεζεί: θαηά 80% ζε 4 Σνκεαθά ΔΠ θαη θαηά 20% ζηα 

13 Πεξηθεξεηαθά ΔΠ (ΔΤΔΚΣ, 2017). Σν ΔΠΑ 2014-2020 απνηειείηαη απφ 20 ΔΠ, 

απφ ηα νπνία ηα 7 είλαη Σνκεαθά κε εζληθή εκβέιεηα θαη ηα 13 Πεξηθεξεηαθά κε 

πεξηθεξεηαθή εκβέιεηα. Σν ΔΚΣ ζπγρξεκαηνδνηεί δξάζεηο ζε  4  Σνκεαθά θαη φια ηα 

Πεξηθεξεηαθά
19

. Σα 4 Σνκεαθά ΔΠ είλαη: 

1. ην «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία»  

2. ην «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ - Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»  

3. ην «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα»  

4. ην «Σερληθή Βνήζεηα»
20

. 

Οη δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπ πξψηνπ ρξεκαηνδνηνχληαη θαηεμνρήλ απφ ην ΔΣΠΑ θαη 

ην ΔΚΣ, πξνθεηκέλνπ κε επελδχζεηο λα αληηκεησπηζηνχλ αλάγθεο θαηάξηηζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Απηφ ην ΔΠ ζεκαηνδνηεί ηελ 

θχξηα ζηξνθή ζην λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα, ζην νπνίν θιάδνη φπσο ν ηνπξηζκφο, ν 

αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο, ε κεηαπνίεζε θαη νη ππεξεζίεο πςειήο εγρψξηαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο απνθηνχλ θεληξηθφ ξφιν
21 

. 

Σν δεχηεξν ζπγρξεκαηνδνηείηαη κφλν απφ ην ΔΚΣ θαη απνηειεί ην θχξην εξγαιείν 

πνπ ππνζηεξίδεη ηε ρψξα ψζηε λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάθακςε. Οη νινθιεξσκέλεο 

πνιηηηθέο πνπ πεξηιακβάλεη απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθήο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αθφκα θαη ησλ πην 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δπίζεο βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηζρπξνπνηεί ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη ε πςειή αλεξγία
22

. 

 Σν ηξίην ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ θαη ζθνπφο ηνπ είλαη λα 

γίλνπλ κεηαξξπζκίζεηο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ 

Γεκφζην Σνκέα. ηνρεχεη ζε κηα ζπλεθηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην απνηέιεζκα 

ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε πνπ απνθαζηζηά ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο ηνπ θξάηνπο κε 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σέινο, ην ηέηαξην ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ, 
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ην ΔΚΣ θαη ην Σ. Τπνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή φισλ ησλ ΔΠ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία
23

.  

 

ςμπεπάζμαηα 

 

Σν πξψην Σακείν ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζεκαληηθέο αδπλακίεο. ε αληίζεζε κε ην 

πξψην, νη πνιηηηθέο ηνπ δεχηεξνπ Σακείνπ απνθηνχλ ζεηηθφηεξν πξφζεκν επεηδή 

επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν ηξίην 

Σακείν ζπλερίδεη λα βαδίδεη ζε έλα ζεηηθφ έδαθνο. Χζηφζν δελ πξνψζεζε θαζνξηζηηθέο 

πνιηηηθέο γηα ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο αιιά είρε έλα πεξηθεξεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ ζε πεξηνρέο κε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε. 

Όηαλ φκσο ην ΔΚΣ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε, 

κεηαηξάπεθε ζε έλα βαζηθφ νηθνλνκηθφ παξάγνληα αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη εγγχεζεο ελφο ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο, ψζηε λα ζηεξηρζνχλ νη άλεξγνη. 

ην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηελ επνρή καο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζεκαληηθά βήκαηα. Σν ΔΚΣ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο πνπ παξείρε ζε Κνηλνηηθέο 

Πξσηνβνπιίεο επηρείξεζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο.  

ήκεξα ην ΔΚΣ ζπγρξεκαηνδνηεί ην ΔΠΑ 2014-2020 θαη ηδίσο κε ηα Σνκεαθά θαη 

Πεξηθεξεηαθά ΔΠ ηνπ, ζπλδξάκεη θαηά ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηε δεκηνπξγία επελδπηηθψλ επθαηξηψλ γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Απηή ε 

ζπλεηζθνξά ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επεηδή εηζξένπλ νηθνλνκηθνί πφξνη. 

Αλακθηζβήηεηα ε πνιηηηθή πνπ αζθεί ην ΔΚΣ βειηηψλεη ηε ζέζε ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ πνπ κεηνλεθηνχλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, παξά 

ην γεγνλφο φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πφξνη. 

Σν ΔΚΣ επελδχεη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην (λένη, εξγαδφκελνη θαη φζνη αλαδεηνχλ 

εξγαζία) θαη απηφ απνηειεί πξναπαηηνχκελν, ψζηε ε ΔΔ λα εμαζθαιίζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη ηε βηψζηκε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, αιιά κε 

ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο. Καζφζνλ είλαη ζαθέο, φηη κφλνλ απηή ε κνξθή 

επελδχζεσλ κπνξεί λα επηθέξεη εθ βάζξσλ κεηαξξπζκίζεηο ρσξίο ην θίλδπλν 

απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο απνθηνχλ 

ζηαζεξφ ραξαθηήξα φηαλ εζηηάδνπλ ζηνλ άλζξσπν θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ (Sen, 1999) 
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θαη φρη κφλνλ ζηε κεγέζπλζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν.  

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο (3/12/2019), ε νπνία ςεθίδνληαο ππέξ ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ 

πςειψλ πνζνζηψλ θηψρεηαο ζηελ ΔΔ, αλέδεημε ηηο ζεκεξηλέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΚΣ. 

Ζ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΚΣ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ γηα ην δηάζηεκα 

2021-2027, έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε παηδηά θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2018). Καζίζηαηαη 

εκθαλήο ε κεγάιε αλεζπρία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα ζηελ ΔΔ, 

γηα απηφ θαη δεηά ηελ αλαβάζκηζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο εμνξζνινγηζκέλεο εθδνρήο ηνπ ΔΚΣ γλσζηήο σο ην ΔΚΣ+.  

ε θάζε πεξίπησζε ε απαηηνχκελε θαη επηβεβιεκέλε αχμεζε πεξαηηέξσ ησλ πφξσλ 

ηνπ ΔΚΣ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηξξνή θαη ηε δπλακηθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Δπξψπε, πνπ ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αλζίζηαηαη θαη 

αληίζεηα πεξηνξίδεη πφξνπο. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο νθείινπλ λα αληηζηνηρεζνχλ κε κηα θαηά πνιχ γελλαηφηεξε Δπξσπατθή 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή. 
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Κεθάλαιο 2: Πεδία δπαζηηπιόηηηαρ ηος ΔKT 

 

2.1 Δνίζσςζη ηηρ απαζσόληζηρ και ηηρ κινηηικόηηηαρ 

 

Ζ ηδέα ηεο αλάπηπμεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ, δειαδή ε δηεπθφιπλζε 

ηεο πξνφδνπ ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηειηθά ε έληαμή ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπληζηά ηελ πεκπηνπζία ηνπ ξφινπ ηνπ ΔΚΣ (House of Lords, 

2010). Οη δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζην πεδίν απηφ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο:  

α) πξφζβαζε ζηελ εξγαζία  

β) επθαηξίεο γηα ηνπο λένπο  

γ) ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

δ) αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο
24

. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία αηφκσλ κε παξσρεκέλεο ή αλχπαξθηεο δεμηφηεηεο, 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ζηα θξάηε-κέιε. ηελ Ηζπαλία, ε 

νξγάλσζε Caritas ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΣ θαη κέζσ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ βνεζά 

πεξηζζφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην άηνκα λα βξνπλ ζέζε εξγαζίαο, θαζνδεγψληαο ηα, 

δεκηνπξγψληαο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο
25

. ρεηηθά κε ηελ 

πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε ην «Πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο ππεξεζίαο απαζρφιεζεο 

ηεο Καηαινλίαο θαη ελζσκάησζε λέσλ πιαηθνξκψλ» (2007-2013) ζηελ Ηζπαλία, 

αχμεζε ην πνζνζηφ πεξηθεξεηαθήο απαζρνιεζηκφηεηαο, εθαξκφδνληαο έλα λέν κνληέιν 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1,6 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο
26

. ε απηφλ ηνλ ηνκέα ρξεκαηνδνηείηαη ε ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο κε λέεο δεμηφηεηεο, 

φπσο νη πξάζηλεο. Δπηπιένλ, επηρεηξνχληαη ε εμηζνξξφπεζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη 
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νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ γνλέσλ, κέζα απφ ππνδνκέο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά 

θαη ε δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ ζηαδηνδξνκίαο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

πξνθαηαιήςεσλ ζην ζέκα ηεο επηινγήο επαγγέικαηνο
27

. 

Οη επθαηξίεο γηα ηνπο λένπο ζηνρεχνπλ λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε 

ηερλνγλσζία θαη λα εληαρζνχλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ θηλεηηθφηεηα  εληζρχεηαη κε 

ηελ παξνρή  γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζην εμσηεξηθφ
28

. 

Πξνθεηκέλνπ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νη  εξγαζηαθέο επθαηξίεο ησλ λέσλ ειηθίαο 15-

29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο ή θαηάξηηζεο (Not in Education, 

Employment or Training - NEETs), ζε πεξηνρέο φπνπ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ππεξβαίλεη 

ην 25%, ζρεδηάζηεθε ε Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (Youth 

Employment Initiative). Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο γηα φια ηα θξάηε-κέιε αλέξρεηαη ζε 8,8 

δηζ. € γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 θαη ε ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ζε:  

1. καζεηείεο 

2. πξαθηηθή άζθεζε  

3. ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο  

4. ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα απφθηεζε ηίηισλ.  

Ζ ΠΑΝ απφ ην 2014 έρεη σθειήζεη 2,7 εθαηνκκχξηα λένπο
29

. 

Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απαζρφιεζε δηφηη 

ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία λέσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα ζηνλ 

ηνκέα απηφ αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο θαη ε επειημία ηνπ πην πνιχηηκνπ πφξνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Δηδηθέο εθαξκνγέο εζηηάδνληαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο
30

. 

Ζ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο ελζαξξχλεηαη κε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο,  ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ θνξέσλ απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο «ελεξγνχο 
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γήξαλζεο», γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Ζ ελεξγφο γήξαλζε 

πξνάγεηαη κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ  δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ, ηελ εμνηθείσζε κε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή
31

. 

Οη παξαπάλσ ηνκείο παξά ηα θαηά πεξίπησζε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζπρλά δελ 

επαξθνχλ γηα ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, ε νπνία έρεη ιάβεη αλεζπρεηηθέο 

δηαζηάζεηο ιφγσ ηεο πξφζθαηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. πλνιηθά, ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2018 θαηαγξάθνληαη 16,491 εθαηνκκχξηα άλεξγνη ζηελ ΔΔ θαη 13,040 

εθαηνκκχξηα άλεξγνη ζηελ επξσδψλε. Σα πςειφηεξα επίπεδα αλεξγίαο ζηελ ΔΔ 

θαηαγξάθνληαη ζηελ Διιάδα (18,6% ην επηέκβξην ηνπ 2018) θαη ζηελ Ηζπαλία 

(14,7%), ελψ ηα ρακειφηεξα  ζεκεηψζεθαλ ζηελ Σζερία (1,9%) θαη ζηε Γεξκαλία 

(3,3%) (Eurostat, 2019).  Ζ πςειή αλεξγία αιιά θαη ε ππνβάζκηζε ηεο εξγαζίαο ζε φιε 

ηελ ΔΔ επηβάιινπλ πεξαηηέξσ κέηξα, πξνζαξκνγέο, αλαδηαξζξψζεηο, αιιά θαη 

απμεκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο.  

Δηδηθά ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηεο θξίζεο ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

άιιαμε. Ζ εξγαζία ππνβαζκίζηεθε κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο θαη 

κε επηρείξεκα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Απηφ ην γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ απνξξχζκηζε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θξάηνπο πξφλνηαο απφ ηελ θάζεηε εθαξκνγή 

ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ (Κνπδήο, 

2015), θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα έλα ελαιιαθηηθφ παξαγσγηθφ κνληέιν. 

ην λέν απηφ κνληέιν, πνηνηηθνί παξάγνληεο ζα απαληνχλ ζηηο αδπλακίεο θαη ηα 

αδηέμνδα ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, «ε εξγαζία ζα αληηκεησπίδεηαη ζηελ πξάμε, 

σο ε βαζηθή παξαγσγηθή δχλακε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πινχηνπ θαη φρη σο κηα απιή 

δαπάλε γηα ηνπο εξγνδφηεο» (Κνπδήο, 2008: 5).  

Ζ επειημία ζηελ εξγαζία κε αζθάιεηα είλαη γλσζηή ζηα ζθαλδηλαβηθά θξάηε-κέιε 

ηεο ΔΔ θαη εθαξκφδεηαη εχθνια ζε θξάηε κε επηρεηξεκαηηθφ ππφβαζξν. ηελ 

πεξίπησζε φκσο θξάηνπο-κέινπο ρσξίο θαιά ελζσκαησκέλε παξάδνζε θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ, θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο εζληθέο αμίεο, ηελ πνιηηηθή 

θιεξνλνκηά θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζεζκνζεηεκέλεο ζεζκηθέο 

δνκέο θαη ηζρπξέο δεκνθξαηηθέο πξνηηκήζεηο (Μηραιάθε, 2016). H επηζπκεηή 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζε επειημία θαη αζθάιεηα (flexicurity) θαληάδεη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε, αλ φρη αδχλαηε (Κνπδήο, 2007). Ζ flexicurity ηείλεη λα θαηαζηεί θελή 
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λνήκαηνο ζε κηα ζπγθπξία πνπ ε κνλεηαξηζηηθή θαη λενθηιειεχζεξε εγεκνλία 

εληζρχεηαη, ε αλεξγία απμάλεηαη θαη ηα εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

πεξηνξίδνληαη (Καξακεζίλε, 2011). Σν ηδαληθφ - θαη δεηνχκελν - ζα απνηεινχζε ε 

αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ηαπηφρξνλα κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επειημίαο (Κνπδήο, 2008). 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο, πνπ απνηειεί πξσηαξρηθφ δήηεκα ην νπνίν 

πξαγκαηεχεηαη ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο (Βεληέξεο, 2009). 

 

2.2 Δπενδύζειρ ζηην καλύηεπη εκπαίδεςζη 

 

Σν ΔΚΣ πινπνηεί επελδχζεηο ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη 

επηρεηξεί λα κεηψζεη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ 

εθπαίδεπζε. Οη ζηφρνη ηνπ είλαη:  

α) παξάζπξν ζηε κάζεζε  

β) απφθηεζε πςειφηεξσλ πξνζφλησλ  

γ) απνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε
32

. 

Σν παξάζπξν ζηε κάζεζε βνεζά λένπο πνπ δελ νινθιεξψλνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε λα παξακείλνπλ ζην ζρνιείν κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο απφ θαζεγεηέο θαη 

ζπκβνχινπο ζηαδηνδξνκίαο
33

. ηελ Ηηαιία κέζσ ηνπ έξγνπ Diritti a Scuola (2009-2015) 

βνεζήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 200.000 παηδηά, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 

πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Απνπιία απφ 30,3% (2004) ζε 19,5% 

(2011)
34

.  

Όζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε πςειφηεξσλ πξνζφλησλ, ην ΔΚΣ ππνζηεξίδεη ηελ 

πξφζβαζε ζε παλεπηζηήκηα θαη ελεξγεί γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Γηα λα 

ζπζρεηηζηεί ε εθπαίδεπζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο επηηπγράλνληαη ζπκπξάμεηο θαη 

δηθηχσζε κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ, ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ εξγνδνηψλ πνπ 
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ζπκβάιινπλ ζηε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο δπλεηηθνχο εξγνδφηεο ηνπο
35

. 

Αλαθνξηθά κε ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζηελ Ηηαιία ε «Μαζεηεία ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην Πηεκφληε» (HEAP) (2007-2013), δεκηνχξγεζε κηα 

γέθπξα αλάκεζα ζηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν κε 

απνηέιεζκα ην 95% ησλ καζεηεπνκέλσλ λα ζπλάςεη καθξνπξφζεζκε ζχκβαζε 

εξγαζίαο
36

. 

Ζ απνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε επηηπγράλεηαη κε ηελ νηθνδφκεζε θνπιηνχξαο 

θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο. Σν ΔΚΣ ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα 

επαλαθαηάξηηζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη παξαδνζηαθνί βηνκεραληθνί θιάδνη βξίζθνληαη 

ζε χθεζε θαη απεηινχληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο
37

. Ζ αλάπηπμε πξνζφλησλ επξσπατθνχ 

επηπέδνπ αλαγλσξίδεηαη σο αλαγθαηφηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΚΣ
38

. 

Ζ επηηπρία ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο απαηηεί 

παηδεία πςεινχ επηπέδνπ. Ζ παηδεία είλαη ε θνξπθαία πξνυπφζεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε 

ελφο θεληξηθνχ θνηλσληθνχ ππιψλα. Απεπζχλεηαη εμίζνπ ζε φια ηα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα ρσξίο δηαθξίζεηο, ακβιχλεη ηηο ηαμηθέο αληηζέζεηο θαη δηεπθνιχλεη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. Γη’ απηφ ην ιφγν ε πξφζβαζε ζε απηήλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη 

απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο (Κνηνθψινο, 2017). 

 

2.3 Δςκαιπίερ για όλοςρ 

 

Ζ απαζρφιεζε σο κέζν εμάιεηςεο ησλ δηαθξίζεσλ, ηνπ απνθιεηζκνχ, ηεο θηψρεηαο, 

αιιά θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο, ρξεηάδεηαη κέηξα ελεξγνχ έληαμεο ησλ 

γπλαηθψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ κεγάιεο ειηθίαο, ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. 
                                                           

35 ,37, 38 
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el 

36  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htmπππ


28 

 

«Ζ ηζφηεηα επθαηξηψλ ππφ ζηελή έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ εξγαζία. 

Τπφ επξχηεξε έλλνηα, ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάγθε ίζσλ επθαηξηψλ θαη αλάπηπμεο κε 

γλψκνλα ηε δηθαηνζχλε θαη άμνλα ηελ επαγγεικαηηθή δηαδξνκή» (Βεληέξεο, 2015: 

233). Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΚΣ ζε απηφ ην πεδίν είλαη:  

α) θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ  

β) θαηαπνιέκεζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο  

γ) πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

δ) ππνζηήξημε ηνπηθψλ ζπκπξάμεσλ
39

.  

Σν ΔΚΣ θαηαπνιεκά ηνλ απνθιεηζκφ. Απηφ ην επηρεηξεί κε «νινθιεξσκέλεο 

δηαδξνκέο πνπ νδεγνχλ ζηελ απαζρφιεζε» - αηνκηθή ππνζηήξημε ζηελ εμεχξεζε 

εξγαζίαο θαη βειηίσζε ηεο επεκεξίαο -. χκθσλα κε ηνλ Durkheim θαη ηελ 

επεηξσηηθή-επξσπατθή θηινζνθηθνθεληξηθή παξάδνζε γηα ηε θηψρεηα, ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο είλαη ε δηαδηθαζία απφζπαζεο απφ ηελ εζηθή ηάμε θαη ε δηάξξεμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεζκψλ. χκθσλα κε ηνλ G.Esping - Andersen, ε αλεπάξθεηα εηζνδήκαηνο 

είλαη κφλν κηα δηάζηαζε απφ ηηο ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ νη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνη. Ζ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηε ζηέγαζε, ηηο ππεξεζίεο 

πξφλνηαο είλαη επίζεο φξνη άξζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Φεξψλαο, 2004). ηε 

ζχγρξνλή ηνπ πξνζέγγηζε, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε θνηλσληθή ελζσκάησζε 

ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο «ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε», «θνηλσληθά δηθαηψκαηα» θαη 

«θνηλσληθή ζπκκεηνρή», πνπ είλαη αιιειέλδεηεο. Ζ πνηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο 

«εμαξηάηαη ζε πξψην επίπεδν θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζεκείν δηρνηφκεζεο κεηαμχ 

θαζνιηθφηεηαο θαη επηιεθηηθφηεηαο ζηε δηαζθάιηζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ» 

(Βεληέξεο, 2009: 109).  

ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ζηε Ληζνπαλία πξαγκαηνπνηήζεθε ην έξγν «Πξνο 

ηελ Απαζρφιεζε - αλάπηπμε ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ 
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κε πξνβιήκαηα αθνήο» (2007-2013). Έηζη δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε 450 θσθνχο λα 

βξνπλ εξγαζία ζην ηέινο ηνπ 2012
40

.  

Ζ πεξηζσξηνπνίεζε θαηαπνιεκάηαη κέζα απφ επθαηξίεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε κεηαλάζηεο, 

λνκάδεο θαη Ρνκά. Γηα παξάδεηγκα λέεο γπλαίθεο Ρνκά ππνζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά θαη 

θαηαξηίδνληαη ψζηε λα ηδξχζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε ρεηξνηερλίαο
41

. 

Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνσζείηαη κε ηελ ίδξπζε θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απνηεινχλ πεγή ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο, ηνπο καθξνρξφληα 

άλεξγνπο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηα άηνκα ζε αγξνηηθέο θνηλφηεηεο
42

. Σν 

έξγν «Αθαδεκία Αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο» (2008-2015) ζηελ 

πεξηθέξεηα Małopolskie ζηελ Πνισλία, σθέιεζε πεξηζζφηεξα απφ 1.700 άηνκα, 245 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη 126 ηνπηθνχο εηαίξνπο
43

. 

Ζ ππνζηήξημε ηνπηθψλ ζπκπξάμεσλ έρεη ζηφρν λα επηηεπρζνχλ ιχζεηο, φπσο ε 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. Αθφκα ζηεξίδεηαη ε ηνπηθή 

αλάπηπμε απφ ηελ θνηλφηεηα (community - ledlocaldevelopment -CLLD)
44

. 

Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη έρνπλ γίλεη βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο άκβιπλζεο ησλ 

αληζνηήησλ. Ζ ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ζε επίπεδν ξεηνξηθήο, εκθαλίδεηαη 

πεξηζζφηεξν θνηλσληθή απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, θαζψο ηα αλσηέξσ δεηήκαηα 

ηίζεληαη ζην επίθεληξν ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο αηδέληαο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έσο ηψξα εθαξκνγή ηεο, δείρλεη λα κελ κπνξεί λα δψζεη 

πεηζηηθή απάληεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ππεξβεί ζεκαληηθά δηαθπβεχκαηα. 

Απηά είλαη ε ηαπηφρξνλε επίηεπμε:  

α) ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο  

β) ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο  

γ) ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο (Φεξψλαο, 2013). 

                                                           
40

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htm 

41, 42, 43, 44
 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=2438
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htm
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el


30 

 

2.4 Καλύηεπερ δημόζιερ ςπηπεζίερ 

 

ε έλαλ νξηζηηθά παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν, ηα πξνβιήκαηα δηαθπβέξλεζεο, ε 

θαθή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο έρνπλ 

επηζεκαλζεί σο αηηίεο ηεο επξσπατθήο θξίζεο. ην επίπεδν ησλ εζληθψλ θξαηψλ είλαη 

θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ΔΚΣ γηα ηελ νξζφηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ο ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ΔΚΣ είλαη έληνλνο: ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ΔΚΣ απνηειεί κέζν επξσπατθήο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο (Eduardo, 2013). 

Ζ πξψηε πξνηεξαηφηεηά ηνπ ΔΚΣ είλαη λα θαηαζηνχλ νη ζεζκνί 

απνηειεζκαηηθφηεξνη, δειαδή λα εληζρπζεί ε πνηφηεηα κηαο κεγάιεο γθάκαο ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνληαη ζε πνιίηεο. Ζ δεχηεξε πξνηεξαηφηεηά ηνπ είλαη λα επηηεπρζνχλ 

ζπκπξάμεηο γηα πξφνδν, δειαδή λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ θαη 

ελδηαθεξνκέλσλ φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηηπρεκέλσλ 

πξνγξακκάησλ. Απφ θνηλνχ ζηφρνο ησλ δχν πξνηεξαηνηήησλ είλαη ν εθζπγρξνληζκφο 

ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο
45

. 

 

2.5 Γιαθοπεηική επίδπαζη ΔΚΣ ζε διαθοπεηικέρ εςπυπαφκέρ σώπερ: Βέλγιο, 

Ολλανδία, Ιζπανία και Ποπηογαλία 

 

2.5.1 Η πεπίπηυζη ηος Βελγίος 

 

Σν Βέιγην είλαη κηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε γηα ηε κειέηε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΚΣ ζηηο εγρψξηεο πνιηηηθέο ελεξγνπνίεζεο επεηδή ε εζηίαζε 

ηεο βειγηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

ζηελ πξνψζεζή ηεο. Ζ εμέιημε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

ζην Βέιγην, ζπζπεηξψζεθε παξάιιεια κε ηελ απμαλφκελε απνθέληξσζε ησλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο (Verschraegen, Vanherche & Varpoorten, 2011). 

H κέηξηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΚΣ ηελ δεθαεηία 2000-2010 ιεηηνχξγεζε σο 

θηλεηήξηα δχλακε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηξηψλ βειγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ:  
                                                           

45  
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=527&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
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α) ηεο Φιάλδξαο 

β) ηεο Βαιινλίαο 

γ) ησλ Βξπμειιψλ.  

Σν ΔΚΣ είρε θαηαιπηηθφ αληίθηππν ζηηο εγρψξηεο πνιηηηθέο ελεξγνπνίεζεο:  

α) ηελ θαηλνηνκία ησλ κέζσλ ελεξγνπνίεζεο 

β) ηε δηαθπβέξλεζε ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο  

γ) ηε ράξαμε πνιηηηθήο (Verschraegen, Vanherche & Varpoorten, 2011).  

Σν ΔΚΣ επεξέαζε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο κέζσ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κεραληζκψλ:  

α) ηεο ρξήζεο  

β) ηεο αηξεζηκφηεηαο  

γ) ηεο εθκάζεζεο.  

Αλακθηζβήηεηα ν πην ζεκαληηθφο κεραληζκφο, δειαδή ε ρξήζε, ζπλεπάγεηαη φηη ην 

ΔΚΣ δελ ιεηηνπξγεί "απφ κφλν ηνπ". Σα απνηειέζκαηα ήηαλ δπλαηά κφλν επεηδή νη 

βαζηθνί επηρεηξεκαηίεο ησλ πνιηηηθψλ ζε δηάθνξα επίπεδα εθκεηαιιεχηεθαλ ην 

παξάζπξν επθαηξηψλ θαη δεκηνχξγεζαλ κφριεπζε κέζσ ηνπ ΔΚΣ, κεηαμχ άιισλ 

πηέδνληαο ηηο θπβεξλήζεηο ζε καθξνπξφζεζκεο δεζκεχζεηο θαη δεκηνπξγψληαο 

ζηξαηεγηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο (Verschraegen, Vanherche & Varpoorten, 2011). 

Απφ ην 1990 έσο ην 2006, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Βειγηθνχ ΔΚΣ 

ππεξδηπιαζηάζηεθε: απφ πεξίπνπ 55 εθαηνκκχξηα ECU εηεζίσο (1990-2) ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν 2000-6. Γηα ην 2000-6, ε 

Φιάλδξα έιαβε πεξίπνπ ην 48% θαη ε Βαιινλία ην 37% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ ην 

ππφινηπν 15% δηαλεκήζεθε κεηαμχ νκνζπνλδηαθνχ επηπέδνπ (9%), Βξπμειιψλ (3%) 

θαη γεξκαλφθσλεο θνηλφηεηαο (1%). Όηαλ ιεθζνχλ ππφςε κφλν ηα πξνιεπηηθά κέηξα, 

ην Σακείν αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 4,5% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο. Σν 

Γξάθεκα 1 δείρλεη φηη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 3% 

(Βξπμέιιεο) θαη 6% (Φιάλδξα). Δπεηδή ε βειγηθή νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε έρεη ιίγεο 

αξκνδηφηεηεο φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο ελεξγνπνίεζεο, ηα ρξήκαηά ηνπο απφ ην ΔΚΣ 

ξένπλ ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζε ηνπηθά «Γεκφζηα Κέληξα Κνηλσληθήο Βνήζεηαο» 

(Verschraegen, Vanherche & Varpoorten, 2011). 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 1. Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΚΣ γηα ελεξγεηηθά κέηξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

πεξηθεξεηαθέο δαπάλεο γηα ελεξγεηηθά κέηξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο (ζε %, 2006). Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

ΔΚΣ γηα ελεξγεηηθά κέηξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο πεξηιακβάλεη κέηξα ζρεηηθά κε ηε «δηαζεζηκφηεηα» θαη 

ηελ «επηρεηξεκαηηθφηεηα» (Φιάλδξα) · «Πξνιεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο», «έληαμε ζηελ 
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αγνξά εξγαζίαο» θαη «ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο» (Βαιινλία) · «Κνηλσληθή έληαμε θαη 

πξφιεςε ηεο αλεξγίαο» (Βξπμέιιεο). 

 

 

Δλ νιίγνηο, ην ΔΚΣ θαίλεηαη λα παξείρε έλα «δεκηνπξγηθφ πεξηζψξην» γηα 

πεηξακαηηζκνχο θαη θαηλνηνκίεο ησλ βειγηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο 

(LMP), εηδηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Παξ’φια απηά δελ πξέπεη λα εμηδαληθεχεηαη 

ν «θαηλνηφκνο» ραξαθηήξαο ησλ έξγσλ ηνπ ΔΚΣ θαζψο ζηελ πξάμε έλα κέξνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΚΣ θαηέιεμε ζε «δηαξζξσηηθή» ρξεκαηνδφηεζε, δειαδή 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ήδε πξνγξακκαηηζκέλσλ πξσηνβνπιηψλ 

(Verschraegen, Vanherche & Varpoorten, 2011). 

Έλα πξψην ζχλνιν επηπηψζεσλ αθνξά ηελ έξεπλα γηα ηελ πνιπεπίπεδε 

δηαθπβέξλεζε θαη ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία. Μηα δεχηεξε δέζκε επηπηψζεσλ 

αλαθέξεηαη ζην εάλ νξηζκέλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζε 

άιια θξάηε κέιε. Σέινο, έλα ηξίην ζχλνιν επηπηψζεσλ αθνξά ηε ζέζε ηνπ ΔΚΣ ζην 

επξχηεξν πιαίζην ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ απαζρφιεζε. Ζ αλάιπζε 

επηθεληξψζεθε ζην Βέιγην, φπνπ ην ΔΚΣ αληηπξνζσπεχεη έλα κέηξηo 2% ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη επηπηψζεηο ηνπ ΔΚΣ αλακέλνληαη λα είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθέο ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, φπνπ νη πφξνη ηνπ ΔΚΣ 

ηζνχληαη πεξίπνπ κε ηνπο ζπλνιηθνχο εζληθνχο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα ελεξγεηηθά 

κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, δειαδή πεξίπνπ 0,2% ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο ή ζηελ Διιάδα, φπνπ ην ΔΚΣ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 40% 

ησλ δαπαλψλ γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά εξγαζίαο (Verschraegen, 
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Vanherche & Varpoorten, 2011). Δπίζεο ε Γεξκαλία εζηίαζε ζε κηα πξνιεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο αλεξγίαο, ελψ ε Ηξιαλδία ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο γηα ηελ παξνρή 

παηδηθήο θξνληίδαο (House of Lords, 2010: 14).  

 

2.5.2 Η πεπίπηυζη ηηρ Ολλανδίαρ  

 

Οη πφξνη ηνπ ΔΚΣ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο εγρψξηνπο θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζηελ Οιιαλδία θαηά ηελ πεξίνδν 1994-2011. ηε ρψξα απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε εμεπξσπατζκφο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Gerven, Vanhercke & 

Gürocak, 2014). 

Ζ δηάζεζε ησλ νιιαλδηθψλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ απηά 

πνπ πξνέβιεπε ην ΔΚΣ ήηαλ έθδειε. Δηδηθφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαιά εδξαησκέλεο 

πνιηηηθέο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ εθαξκφδνληαλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

80’ (Gerven, Vanhercke & Gürocak, 2014). 

 

2.5.3 Η πεπίπηυζη ηηρ Ιζπανίαρ 

 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΚΣ απφ ηνπο εγρψξηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο 

ήηαλ δηαθνξεηηθή ζηελ Ηζπαλία θαηά ηελ πεξίνδν 1994-2011. Ο εμεπξσπατζκφο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Οη Ηζπαλνί πξνψζεζαλ έλαλ 

ζπγθεξαζκφ κεηαμχ εγρψξησλ πνιηηηθψλ ελεξγνπνίεζεο θαη εθείλσλ πνπ 

δηαηππψζεθαλ ζε επίπεδν ΔΔ (ΔΚΣ θαη ΔΑ) θαη απηφ νδήγεζε ζε πνιιέο θαηλνηνκίεο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη ε απμαλφκελε εζηίαζε ζηηο εηδηθέο νκάδεο θηλδχλνπ (Gerven, 

Vanhercke & Gürocak, 2014).  

Σα απνηειέζκαηα ησλ επξσπατθψλ πξαθηηθψλ ζηελ Ηζπαλία θαίλνληαη εληνλφηεξα 

απ φ, ηη ζηηο Κάησ Υψξεο, παξά ηελ εζθαικέλε πνιηηηθή ηεο. Με δηάζεζε ζεκαληηθψλ 

πφξσλ ηνπ ΔΚΣ ζηελ Ηζπαλία, νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζαξκφζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζε πεξηθεξεηαθέο ή 

ηνπηθέο αλάγθεο. Οη θαηλνηνκίεο κε γλψκνλα ην ΔΚΣ ζεκεηψζεθαλ ζε δηάθνξα επίπεδα 

ζηελ Ηζπαλία, απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ (κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηάδνζεο 

ηδεψλ θαη ηελ παξνρή ιχζεσλ πεηξακαηηθήο πνιηηηθήο) ζηε βειηίσζε ηεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο (π.ρ. δηαθάλεηα). Χζηφζν, ε θξίζε ηνπ επξψ θαη ε επίδξαζή ηεο ζηε ζηάζε 
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ηεο Ηζπαλίαο απέλαληη ζηελ ΔΔ έζεζαλ ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

κειινληηθφ αληίθηππν ηνπ ΔΚΣ ζηε ρψξα απηή (Gerven, Vanhercke & Gürocak, 2014). 

 

2.5.4 Η πεπίπηυζη ηηρ Ποπηογαλίαρ 

 

Οη πνηνηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ΔΚΣ ζηελ Πνξηνγαιία (πεξίνδνο 1994-2011) ήηαλ 

κέηξηεο, αλ θαη ην ΔΚΣ ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ απφ πνζνηηθήο απφςεσο ζε απηή ηε 

ρψξα. Ζ παξνπζία ηνπ ΔΚΣ ζηελ Πνξηνγαιία απνηέιεζε νπζηαζηηθά κηα ηεξάζηηα 

επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Απφ ην 1986, ην ΔΚΣ 

ρνξήγεζε ζηελ Πνξηνγαιία 0,6% ηνπ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ αλά έηνο. Οη επελδχζεηο απηέο 

είραλ σο απνηέιεζκα άκεζεο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζηήξημεο 

ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηζηήκε, πεξίπνπ 0,8% ηνπ πνξηνγαιηθνχ ΑΔΠ. Χο 

ζπλέπεηα απηήο ηεο επέλδπζεο, ππνζηεξίρζεθαλ 8,4 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, αξηζκφο 

πνπ είλαη 80% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πνξηνγαιίαο. Χζηφζν, νη επηπηψζεηο απηήο ηεο 

επέλδπζεο δελ ήηαλ ηφζν καδηθέο ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ επηπηψζεσλ πνπ είρε 

ην ΔΚΣ ζην πνξηνγαιηθφ επίπεδν δεμηνηήησλ. Απηφ ην πνηνηηθφ πξφβιεκα εμεγείηαη 

απφ ηελ χπαξμε ινγηθήο «απνξξφθεζεο» πνπ ζπλππάξρεη κε ηελ νηθνλνκηθή ινγηθή 

ζην ΔΚΣ. Απηή ε ινγηθή ζεκαίλεη φηη νξηζκέλα πξνγξάκκαηα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

απφ αδξάλεηα θαη φρη γηαηί αληηκεησπίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πην επάισησλ αλζξψπσλ ή 

επεηδή δεκηνπξγνχλ ηηο πςειφηεξεο επηπηψζεηο (Eduardo, 2012). 

 

2.6 ΔΚΣ και Παγκοζμιοποίηζη 

 

ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο εθδειψλεηαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ 

ΔΚΣ, σο βαζηθνχ κέζνπ ηεο. Ζ Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή απέθηεζε εξγαιεηαθή 

έλλνηα ζε απηφ ην πιαίζην (αθειιαξφπνπινο, 2010). «Μεηαηξάπεθε ζε πξσηνγελή 

νηθνλνκηθή παξέκβαζε θαη ππνβηβάζηεθε ζε δεπηεξνγελή θνηλσληθή δηεθπεξαίσζε» 

(Βεληέξεο, 2009: 443). «Κπξηαξρήζεθε απφ ηηο θνηλσληθά αβάζηαρηεο αληηθάζεηο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαη έπαζρε απφ ηηο απνζηαζεξνπνηεηηθέο παξελέξγεηεο ηεο αλεμέιεγθηεο 

θαη απάλζξσπεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. Αθφκε ρεηξφηεξα, ήηαλ κηα πνιηηηθή 

πνπ δηακνξθψζεθε απφ πνιηηηθνχο ρσξίο ηελ αίζζεζε ηνπ κέηξνπ θαη πεξηζηάζεσλ - 
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πνπ πξέπεη λα απνηεινχλ ζπζηαηηθά ηεο πνιηηηθήο εζηθήο - θαη θιεβνηνκήζεθε απφ ηελ 

απαμίσζε ζπιινγηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ - πνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ ζπζηαηηθά ηεο 

θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο» (Βεληέξεο, 2009: 446).  

Ζ αδπλακία ηνπ ΔΚΣ λα αληηκεησπίζεη θαζνιηθά ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα επηηάζεθε εμαηηίαο:  

α) ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πεξηφξηζε ηηο πξνζδνθίεο φζσλ πίζηεπαλ ζηελ αλάδεημε 

ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο σο απηφλνκνπ ππιψλα ζηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο. πλέπεηα ήηαλ λα πεξηνξηζηνχλ ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη λα απμεζεί ε πίεζε ηεο ΔΔ πξνο ηα εζληθά 

θνηλσληθά θξάηε. Απνηέιεζκα ήηαλ ε ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα, πνπ 

εθδειψζεθε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ηελ πξνζήισζε ζηε 

δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία (αθειιαξφπνπινο & Αγγειάθε, 2016).  

β) ηεο ηζηνξηθήο απνδπλάκσζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία δηαζθάιηδαλ 

ηε δπλαηφηεηα ησλ εθηφο ηεο αγνξάο πνιηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Σν δεηνχκελν είλαη ε ζηαζκηζκέλε πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ (δηαζθάιηζε ηεο 

ζθαηξηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη πξναγσγή ηνπ αμηαθνχ πιαηζίνπ ηεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο). Σν θνηλσληθφ δηθαίσκα απαηηεί ηε δηεθδίθεζε γηα βαζηθέο θνηλσληθέο 

παξνρέο θαη είλαη ην ηδενινγηθφ εξγαιείν δηάπιαζεο ηεο δπλακηθήο ησλ αγψλσλ γηα 

θνηλσληθή αιιαγή, αζρέησο αλ ε ζρέζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ δελ έρεη πάληα ζεηηθή έθβαζε. Μπνξεί λα ζεκειηψλεη θνηλσληθέο 

θαηαθηήζεηο ή λα λαξθνζεηεί θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο. θνπφο είλαη ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα λα κε γίλνληαη αηνκηθά δηαθπβεχκαηα αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ιηγφηεξν 

θνηλσληθά θαη ιηγφηεξν δηθαηψκαηα (Βεληέξεο, 2009). 

γ) ηεο απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ ζπληειέζηεθε ζπλνιηθά ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο (Κνπδήο, 2015). 

 Με ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αζπκκεηξηψλ ζηελ ΔΔ ηελ επνρή 

ηεο θξίζεο ηέζεθε ην εξψηεκα πεξί βησζηκφηεηαο θαη λνκηκνπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ 

εγρεηξήκαηνο. Ζ θνηλσληθή επέλδπζε θαη ε δεκηνπξγία απαξαίηεηεο πνιηηηθήο 

ζπκκαρίαο γηα ηελ πξνψζεζή ηεο είλαη νη παξάγνληεο αλάδεημεο ηεο θνηλσληθήο 

δηάζηαζεο σο θεληξηθήο πξνυπφζεζεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο θπγήο 

πξνο ηα εκπξφο (αθειιαξφπνπινο & Αγγειάθε, 2016). 

Οη σο άλσ πξνζεγγίζεηο ζπληζηνχλ ηελ πεκπηνπζία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, γηα ηελ 

άζθεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Ζ θαηά ηξφπνλ θάζεην εθαξκνγή ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο επηηείλεη ηηο αληηζέζεηο, ηα αδηέμνδα απφ ηηο 
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θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, ηε ζπλνρή θαη χπαξμε ηεο ΔΔ. Γηα λα απνθεπρζεί έλα ηέηνην 

ελδερφκελν απαηηείηαη γελλαία αλαδηάξζξσζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

ε νπνία πξέπεη λα εδξάδεηαη ζε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ηθαλφ λα  ζπλζέζεη ηα ζεηηθά θαη 

λα πεξηνξίζεη ην θνηλσληθφ έιιεηκκα. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη δελ πξέπεη λα είκαζηε κφλν 

καδί ζηηο απνθάζεηο θαη κφλνη καο ζηηο ζπλέπεηεο, αιιά απαηηνχληαη «εγεζίεο πνπ 

κπνξνχλ λα βάιινπλ ζπλαίζζεκα θαη ςπρή ζε έλα φξακα ζην νπνίν εζληθή θαη 

επξσπατθή ηαπηφηεηα ζα βαδίζνπλ αληάκα γηα λα δψζνπλ ειπίδα θαη πξννπηηθή ζηηο 

λέεο γεληέο» (Γηακαληνπνχινπ, 2018: 69).  

Γηφηη, αλ δεκνθξαηηθφ είλαη φ,ηη πξνσζεί ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία, ηελ 

αζθάιεηα, ηελ ηζνλνκία, ηνλ δεκφζην δηάινγν, ηφηε πφζν δεκνθξαηηθή είλαη ε απνδνρή 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ ΔΔ; Αλ ζηφρνο είλαη ε επεκεξία ησλ πνιηηψλ φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηηο επξσπατθέο πλζήθεο, ε αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ 

ελίζρπζεο ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ πνιηηψλ θαη ζπιινγηθψλ θνξέσλ ζα 

πξνζηαηεχζεη ην Δπξσπατθφ θεθηεκέλν (Κνπηζηαξάο, 2013). 

 

ςμπεπάζμαηα 

 

χκθσλα κε ηηο πλζήθεο ε έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο ζπληζηά ηδξπηηθή αμία ηεο ΔΔ, 

αιιά ηα έσο ηψξα ζεηηθά κελ αιιά πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα, εηδηθά ζηνλ 

Δπξσπατθφ Νφην, απαηηνχλ ελίζρπζε θαη αλαδηάξζξσζε. Σν ΔΚΣ πξνσζεί ζηελ πξάμε 

ηελ θαηαζηαηηθή αξρή ηεο ΔΔ πνπ είλαη ε αιιειεγγχε, αιιά απηφ δελ αξθεί λα 

απαληήζεη ζηηο νμπκέλεο αλάγθεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηψλ (πςειή αλεξγία, θηψρεηα 

θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο) πνπ επέηεηλε ε νηθνλνκηθή θξίζε. 

Έρνπλ ήδε δηαηππσζεί απφςεηο φηη ην ΔΚΣ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ ζα 

έπξεπε θαη φηη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ζηηο Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο 

απνηεινχλ έλα πξνζσξηλφ θάξκαθν θαηά ηεο αλεξγίαο θαη φρη έλα «αλαπηπμηαθφ 

πξφηππν» γηα ηελ απαζρφιεζε (Ρνκπνηή, 2016). Ζ αδπλακία ηνπ ΔΚΣ λα 

αληηκεησπίζεη θαζνιηθά ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα 

κε αλαζεσξήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, θπξίσο 

αλαζεσξήζεηο ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ εξγαιεηαθνχ ηεο ραξαθηήξα, ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθφζκηαο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Πφζν κάιινλ φηαλ νη επξσπατθνί ζεζκνί ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο πίεδαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ θνηλσληθψλ 
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δαπαλψλ, ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα απνδπλακψλνληαλ θαη ε αγνξά εξγαζίαο 

απνξξπζκηδφηαλ ζπλνιηθά ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

 

ε ζρέζε κε απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ:   

 

Ζ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηε δηεχξπλζε 

αλαδηαλεκεηηθψλ κεραληζκψλ. Απηνί νη κεραληζκνί πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

έλα δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη λα απνδίδνπλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη παξνρέο  

(Βεληέξεο, 2015). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Κνηλσληθή Πνιηηηθή πξνυπνζέηεη απνλνκή θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη πξνάζπηζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Απηφ γηαηί ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα είλαη ε βάζε λνκηκνπνίεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ πεδίν. «Τπνλννχλ φηη ην βαζηθφ επίπεδν 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ην νπνίν δηαζθαιίδεη κηα θνηλσλία ζηα κέιε ηεο είλαη δπλαηφλ 

λα είλαη θαζνιηθά αμηνπξεπέο» (Βεληέξεο, 2009: 425).  

 

Οη δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΣ είραλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηηο  

επξσπατθέο ρψξεο πνπ εθαξκφζηεθαλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζπλαξηάηαη απφ ηηο 

επηινγέο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Δπηινγέο θαη πξνηηκήζεηο νη νπνίεο αζθαιψο 

επεξεάδνληαη απφ ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΚΣ θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ.  

Δίλαη ζαθέο φηη ρψξεο φπσο ν Βέιγην θαη ε Οιιαλδία σθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηηο πνιηηηθέο ηνπ ΔΚΣ ζε ζρέζε κε ρψξεο ηνπ Νφηνπ. Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ 

πεγάδεη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ ησλ πξψησλ λα απνξξνθνχλ 

θνλδχιηα, λα πξνγξακκαηίδνπλ θαιχηεξα ηηο δξάζεηο ηνπο θαη λα επηηπγράλνπλ κε 

κεζνδηθφηεηα πνηνηηθφηεξα απνηειέζκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, κφλνλ νη πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αιιειεγγχεο θαη γεληθφηεξα ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε εληαίν 

ηξφπν, γηα φια ηα θξάηε-κέιε θαη εηδηθφηεξα γηα εθείλα πνπ έλαληη άιισλ 

αληηκεησπίδνπλ κε νμχηεξν ηξφπν ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, ζα θαηαμηψζνπλ ην ΔΚΣ  

θαη ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηνπ. 
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Κεθάλαιο 3: Ο πόλορ ηος ΔΚΣ ζηην Δλλάδα 

 

3.1 Οθέλη και εγγενείρ αδςναμίερ ςλοποίηζηρ ηυν δπάζευν ηος ΔΚΣ ζηην Δλλάδα 

 

 H Διιάδα απφ ην 1981 πνπ εληάρζεθε ζηελ ΔΔ κέρξη ην 2015 ππήξμε «θαζαξφο 

αλαιήπηεο» (net recipient) πφξσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ χςνπο 162 δηζ. € 

(Ησαθεηκίδεο, 2018). Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο σθειεκέλνπο ησλ 

κεηαβηβάζεσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα πνπ ζεζπίζηεθαλ 

ην 1986  θαη πξνζέθεξαλ κηα πξψηε νηθνλνκηθή ψζεζε ζε δεθαηξείο πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιάδαο. Μεηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1988, ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία 

πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηεο Διιάδαο θαη 

άιισλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ρακειφηεξν απφ ην 75% 

ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ (σηεξφπνπινο, 2006). 

 Απφ καθξννηθνλνκηθή άπνςε ε εηήζηα κεηαβίβαζε πφξσλ ήηαλ ζεκαληηθή, έζησ 

θαη αλ παξέκελε πεξηνξηζκέλε ζπγθξηηηθά κε ηηο κεηαβηβάζεηο πφξσλ ζε ρψξεο φπσο ε 

Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία. Ζ εηήζηα κεηαβίβαζε πφξσλ κέζσ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ 

ην 1998 αληηπξνζψπεπε πάλσ απφ ην 3% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία 

θαη πάλσ απφ ην 2% γηα ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Ηζπαλία (Σζνχθαιεο, 1998).  

Οη πφξνη πνπ εηζέξεπζαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο (1989-1993) επηηάρπλαλ ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαηά 1% εηεζίσο, ελψ νη πφξνη ηνπ δεχηεξνπ ΚΠ 

θαηά 1,1% εηεζίσο (σηεξφπνπινο, 2006). Ζ ρψξα δηέζεζε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πφξσλ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ΚΠ ζε ππνδνκέο (κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο), 

ελψ κφλν ην 1,3% ησλ πφξσλ απφ ην πξψην ΚΠ θαη κφλν ην 4,4 % απφ ην δεχηεξν 

δηνρεηεχζεθαλ ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζηελ θνηλσληθή θξνληίδα. Απηφ απνδεηθλχεη ηε 

ρακειή νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο εθείλε ηελ επνρή ζε ζρέζε, 

γηα παξάδεηγκα, κε ηελ Ηξιαλδία πνπ αθηέξσζε κφλν 20 % ησλ πφξσλ ζε επελδχζεηο 

ππνδνκήο (σηεξφπνπινο, 2006). ε γεληθέο γξακκέο ε Διιάδα θαζπζηέξεζε 

αδηθαηνιφγεηα ηελ νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε θαη πξνζαξκνγή, γεγνλφο πνπ είρε 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. Απηφ γηαηί ε ξνή άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ κηθξή (Σζνχθαιεο, 1998). 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξμε ε κεηαξξχζκηζε ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Σν 

1/5 ησλ πφξσλ ηνπ πξψηνπ θαη έλα αληίζηνηρν κεξίδην εθείλσλ ηνπ δεχηεξνπ ΚΠ 

δηνρεηεχζεθαλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη είραλ αλαδηαλεκεηηθή επίδξαζε ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Δπηπιένλ νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο βίσζαλ κηα 

κεγάιε εηζξνή πφξσλ: 1,5 δηζεθαηνκκχξηα ΔCU απφ ην πξψην ΚΠ θαη 4,5 

δηζεθαηνκκχξηα ECU απφ ην δεχηεξν ΚΠ (σηεξφπνπινο, 2006). 

Παξά ηνλ εμεπξσπατζκφ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εξγαζία, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη, σο έλαλ βαζκφ, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (ζχζηεκα 

ζπληάμεσλ, θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην παηδί θαη ζχζηεκα δεκφζηαο 

πγείαο) δελ πξνέθπςαλ κεηαβνιέο, δηφηη νη αδξάλεηεο ηνπ ειιεληθνχ πξνλνηαθνχ 

θαζεζηψηνο απνηέιεζαλ αλαρψκαηα ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πηέζεηο (σηεξφπνπινο, 

2006). Καηά ζπλέπεηα ε βαζηθή δνκή ηνπ ειιεληθνχ πξνλνηαθνχ θαζεζηψηνο έσο ην 

2004 δελ δηέθεξε ξηδηθά απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ 

(σηεξφπνπινο, 2006). 

 

3.2 Γιαδικαζία ζςμμεηοσήρ ζηιρ δπάζειρ ηος ΔΚΣ  

 

ήκεξα ην ΔΚΣ κε ην επξχ πεδίσλ ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ, ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

θνηλσληθφ ππιψλα, αιιά θαη ζηνλ θαζαξά αλαπηπμηαθφ ηνκέα, πνπ είλαη ηνκείο 

αιιειέλδεηνη θαη αιιεινζπκπιεξνχκελνη. Πνιιέο απφ ηηο ελέξγεηεο γίλνληαη κε 

γλψκνλα ηε βηψζηκε θαη δίθαηε αλάπηπμε. Βηψζηκε είλαη ε αλάπηπμε πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ζηέξεα ζεκέιηα. Απηά είλαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο, δειαδή νη 

ηδηαίηεξα κνξθσκέλνη θαη θαηαξηηζκέλνη εξγαδφκελνί ηεο θαη θπξίσο νη λένη. Γίθαηε 

είλαη ε αλάπηπμε πνπ επλνεί ηελ ηζφηηκε δηάρπζε ησλ νθειψλ ζε φινπο θαη φρη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπο απνθιεηζηηθά ζηελ θνξπθή ηεο νηθνλνκηθήο ππξακίδαο (Υαξίηζεο, 

2018).  

Ζ δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ είλαη ε αθφινπζε. 

1. Καηαξράο θάζε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ ΔΠ, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο πφξνπο θάζε ΔΠ, αλαιακβάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πινπνίεζεο ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ηε δεκφζηα πξφζθιεζε ζηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνηάζεψλ ηνπο.  
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2. Αθνινπζεί ε έγθξηζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ χζηεξα απφ αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία. 

3. Δλ ζπλερεία ν δηθαηνχρνο θνξέαο επσκίδεηαη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη ελεκεξψλεηαη γηα ην θνηλφ κέζσ πξνθήξπμεο.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ ζηηο δξάζεηο 

γίλεηαη χζηεξα απφ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θάζε 

πξνθήξπμεο
46

.  

 

3.3 ςγκεκπιμένερ Γπάζειρ ΔΚΣ ζηην Δλλάδα 

 

3.3.1 Γπάζειρ ηος ΔΚΣ ζηην Δλλάδα καηά ηην πεπίοδο 2007-2013 

 

Σν ΔΠΑ 2007-2013 απνηέιεζε ζπλέρεηα ηνπ Γ’ ΚΠ (2000-2006). Οη πφξνη πνπ 

δηέζεζε ην ΔΚΣ θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν αλέξρνληαλ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

4.363.800.403 €. Ζ αληίζηνηρε Γεκφζηα Γαπάλε, ην άζξνηζκα ηεο εζληθήο θαη ηεο 

θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο (ζπκκεηνρή ΔΚΣ), αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 5.133.883.219 € 

(Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 2007).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1. Πφξνη ηνπ ΔΚΣ, εζληθνί πφξνη θαη ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, γηα θαζέλα απφ ηα 4 ΔΠ 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην ΔΚΣ ζην ΔΠΑ 2007-2013. 

 

Πεγή: Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 2007. 
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Οη δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ζπλέπεζαλ ελ κέξεη κε ηελ 

εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία μεθίλεζε ζην κέζν πεξίπνπ ηεο πεξηφδνπ. Οη 

δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε ζηφρν λα αλαθνπθηζηνχλ νη θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ πιήηηνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο 

(Γαζθαξφιε & Σζέιηνπ, 2015). 

Με κήλπκα «Γίλε ε αιιαγή πνπ ζέιεηο λα δεηο ζηνλ θφζκν» ην ΔΚΣ ζηελ Διιάδα 

ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε πνηθίιεο δξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΔΠΑ 2007-

2013. Δλ ζπλερεία, αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζρεηηθά κε:  

α) ηελ απαζρφιεζε 

β) ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο 

γ) ηηο ίζεο επθαηξίεο  

δ) ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο. 

 

α) ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο γηα φινπο πινπνηήζεθαλ ηα έξγα (Γαζθαξφιε & 

Σζέιηνπ, 2015): 

 

«Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» (2010-2015), πνπ σθέιεζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 340.000 γπλαίθεο σο πξνο ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

«Καηάξηηζε αλέξγσλ ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ» (2011-2014), ην νπνίν 

σθέιεζε 25.674 αλέξγνπο θαη κείσζε ηνλ ςεθηαθφ αλαιθαβεηηζκφ.  

«Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηε ζηήξημε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο κέζσ 

ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» (2013-2015), ην νπνίν ρξεκαηνδφηεζε 1.800 

γπλαηθείεο επηρεηξήζεηο θαη ηελ πξφζιεςε 1.700 αλέξγσλ σο ππαιιήισλ.  

«Οινθιεξσκέλν ζρέδην παξέκβαζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, κέζσ δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο ζε πεξηνρέο πνπ πθίζηαληαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο» (2011-2014), ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ ζε πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ 

απφ ηελ θξίζε. 

 «Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε επηρεηξήζεηο» (2012-2015), 

κέζσ ηνπ νπνίνπ άλεξγνη εξεπλεηέο κεηέθεξαλ ηελ αθαδεκατθή γλψζε ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη έιαβαλ απφ απηφλ ηερλνγλσζία.  
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«Πξφγξακκα θνηλσθεινχο εξγαζίαο ζην Βφξεην Αηγαίν» (2012), ζην νπνίν 

ζπκκεηείραλ 629 άλεξγνη νη νπνίνη ακείβνληαλ κε 625 € θαη είρε σο ζηφρν ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο.  

«Πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα απηναπαζρνινχκελνπο θαη εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο» 

(2012-2015), ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 18.616 εξγαδφκελνη θαη απηναπαζρνινχκελνη, νη 

νπνίνη αλαβάζκηζαλ ηα πξνζφληα ηνπο. 

Σν «Γίθηπν παξαθνινχζεζεο θαη ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο» (2011-2015), ην νπνίν ζπληέιεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ειιεληθήο βηνκεραλίαο. 

«Πξφγξακκα εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε άλεξγνπο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο» 

(2008-2010), ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα απφ 8.331 θαηαξηηζζέληεο λα ιάβνπλ 

πηζηνπνίεζε νη 5.075. 

 

β) ηνλ ηνκέα επέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο πινπνηήζεθαλ ηα έξγα 

(Γαζθαξφιε & Σζέιηνπ, 2015): 

 

«Φεθηαθή εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα, δηαδξαζηηθά βηβιία θαη απνζεηήξην καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ» (2010-2015), ην νπνίν πξνψζεζε ηελ έλλνηα ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ θαη 

ζπλέβαιιε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

«Νέεο πνιηηηθέο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν: Ζ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο ζε 

πξψηκε ειηθία» (2010-2014), ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα έσο ην 2013-2014 1.300 

δσδεθαζέζηα ζρνιεία λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα αγγιηθψλ ζε καζεηέο ηεο Α’ θαη Β’ 

Γεκνηηθνχ. 

«Γηαθνξνπνηεκέλεο θαη δηαβαζκηζκέλεο εζληθέο εμεηάζεηο γισζζνκάζεηαο» (2010-

2014), ην νπνίν πέηπρε έλα δνχλαη θαη ιαβείλ αλάκεζα ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε φισλ 

ησλ βαζκίδσλ θαη ζην θξαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο γλψζεο.  

«Άηιαο-χζηεκα θεληξηθήο ππνζηήξημεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θνηηεηψλ ΑΔΗ» 

(2012-2015), ην νπνίν  έδσζε ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ θαη λα 

εληνπίζνπλ ηηο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ νη ίδηνη επηζπκνχζαλ.  

«Όπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία» (2012-2015), ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζε 

147 Γεκνηηθά ρνιεία θαη ζπλέβαιιε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

«Αθαδεκία Πιάησλνο - Οη δξφκνη ηεο γλψζεο» (2011-2015), ην νπνίν αλέδεημε ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία σο κέζν θαιιηέξγεηαο θαη γλψζεο θαη σθέιεζε 19.000 άηνκα.  



43 

 

«Σεθκεξίσζε θαη αλάδεημε ηεο Αξηζηείαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε» (2011-2015), 

ην νπνίν αλέδεημε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο δξάζεηο ηεο Αξηζηείαο ζηε δηδαζθαιία, ηελ 

έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία. πλέβαιιε ζηε δηθηχσζε κεηαμχ 

εξεπλεηψλ, ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. Γεκηνχξγεζε έλα πιαίζην 

αλαγλψξηζεο ησλ δξάζεσλ πνπ ζπληζηνχλ Αξηζηεία θαη δηαζθάιηζε ηελ εχθνιε 

πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηα εζληθά επηηεχγκαηα.  

«Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΑΠΘ» (2010-2015), ην νπνίν 

βνήζεζε ηνπο θνηηεηέο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε.  

«Κέληξα δηα βίνπ κάζεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 200 Γήκνποζε φιε ηελ Διιάδα», ην 

νπνίν είρε πξνζηηζέκελε αμία φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ γλσζηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ. Δηδηθά ην ΚΓΒΜ Γξάκαο πνπ ηδξχζεθε ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2013 είρε πάλσ απφ 2.500 εγγεγξακκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο έσο ην 2015. 

 

γ) ηνλ ηνκέα γηα κηα θνηλσλία κε ίζεο επθαηξίεο πινπνηήζεθαλ ηα έξγα 

(Γαζθαξφιε & Σζέιηνπ, 2015): 

 

«Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε» (2010-2015), 

ην νπνίν κείσζε ηελ ζρνιηθή δηαξξνή απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε  απφ 65% 

(2000) ζε 30% (2011). 

«ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ γηα 

καζεηέο κε αλαπεξίεο» (2011-2015), ην νπνίν έθαλε πξνζβάζηκα ηα καζήκαηα ηεο Ά 

θαη ΄Β Γεκνηηθνχ ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο.  

«Σνπηθφ ζρέδην ελζσκάησζεο πξψελ ρξεζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο Ν. 

Θεζζαινλίθεο» (2012-2015), ην νπνίν  αληαπνθξίζεθε ζηηο ξεαιηζηηθέο αλάγθεο ηεο 

επνρήο γηα επαλέληαμε ησλ ρξεζηψλ θαη είρε 130 σθεινχκελνπο.  

«Αξηζηνηέιεο: Αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκηθήο θξίζεο HIV/AIDS ζηελ Αζήλα κέζσ 

παξέκβαζεο ζε ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ» (2011-2015), ην νπνίν ζχκθσλα κε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κείσζε ηελ επίπησζε ηεο HIV ινίκσμεο 

θαηά 80 % θαη ηελ επηδεκία ζηνλ πιεζπζκφ ησλ ρξεζηψλ.  

«Πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο HIV ινίκσμεο ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ» (2012-2014), ην 

νπνίν σθέιεζε ζπλνιηθά 8.303 άηνκα.  

«Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο ζην Γήκν Φπιήο» (2012-

2015), ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 80 άλεξγνη. 
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«Αιθπφλε: Δζληθή Πξσηνβνπιία πξναγσγήο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ» (2013-2015) 

πνπ παξείρε ςπρνινγηθή ζηήξημε ζε ζειάδνπζεο.  

«Πξφγξακκα πξφιεςεο, πξναγσγήο θαη αγσγήο ηεο πγείαο ζε εθήβνπο» (2013-2014) 

πνπ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε 2.100 καζεηέο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

«ΤΓΡΗΑ: Πξφγξακκα γηα ηελ πγεία θαη ηελ δηαηξνθή ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ» 

(2012-2015) πνπ βειηίσζε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ αηφκσλ. 

 

δ) ηνλ ηνκέα ησλ θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο πινπνηήζεθαλ ηα έξγα 

(Γαζθαξφιε & Σζέιηνπ, 2015): 

 

«Τπνζηήξημε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο» (2010-2013), ην νπνίν δηαζθάιηζε ηελ εγθπξφηεηα, ηελ αζθάιεηα 

θαη ηε δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαλ θαη επίιπζε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ησλ εκπιεθφκελσλ.  

«Τπνζηήξημε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αλνηρηήο 

Γηαθπβέξλεζεο - Πξφγξακκα Γηαχγεηα» (2010-2013), ην νπνίν αθνξνχζε ζηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν. Ζ εθαξκνγή ηνπ απάληεζε ζε πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δηφηη ελίζρπζε ηε δηαθάλεηα ζηηο δεκφζηεο 

ζπλαιιαγέο θαη θαηαπνιέκεζε ηε δηαθζνξά.  

«Κσδηθνπνίεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ ηνκέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (2013-2015), ην νπνίν αληηκεηψπηζε ρξφληα πξνβιήκαηα θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

«Αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο» (2009-2010), ην νπνίν δηεπθφιπλε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κείσζε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη εμνηθνλφκεζε ην ΑΔΠ. 

«Βέιηηζηεο πξαθηηθέο δηεζλνχο επηπέδνπ/κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο» (2012-2015) πνπ πέηπρε ηε 

ζπλεξγαζία  ηεο Διιάδαο κε νκφινγεο ζρνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζην πιαίζηφ ηνπ 

επηκνξθψζεθαλ 1.300 ππάιιεινη. 
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3.3.2 Γπάζειρ ηος ΔΚΣ ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014-2020 

 

Οη θνηλνηηθνί πφξνη γηα ην ΔΠΑ 2014-2020 αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 20,5 δηζ. € - εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 4,1 δηζ. € πξνέξρνληαη απφ ην ΔΚΣ θαη ηελ ΠΑΝ - θαη ζπκπιεξψλνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηελ εζληθή ζπκκεηνρή. Ζ εζληθή ζπκκεηνρή ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1,1 δηζ. €. Καηά ζπλέπεηα, νη πφξνη (άζξνηζκα θνηλνηηθψλ θαη 

εζληθψλ) δηακνξθψλνληαη ζε πεξίπνπ 5,3 δηζ. €. O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ην ΔΚΣ ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ζα αλέιζεη ζε 

πεξίπνπ 7,6 δηζ. € - αλ ιεθζεί ππ’φςηλ θαη ε θηλεηνπνίεζε πξφζζεησλ εζληθψλ πφξσλ 

χςνπο 2,3 δηζ. € απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (Ησαλλίδεο, 2018). Σν 

ΔΚΣ ζηελ Διιάδα παξεκβαίλεη ζηνπο ηνκείο:  

α) εθπαίδεπζε (1,25 δηζ. €)  

β) εξγαζία θαη θνηλσληθή ζπλνρή (1,83 δηζ. €)  

γ) κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (516 εθαη. €) (Υαξίηζεο, 2018). 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 2. Καηαλνκή ησλ πφξσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζην ΔΠΑ 

2014-2020 επί ηνηο εθαηφ. Όζνλ αθνξά ηηο εηήζηεο δεζκεχζεηο, ν πξνγξακκαηηζκφο πξνβιέπεη ζρεηηθά 

πεξηζζφηεξν ΔΚΣ ηα πξψηα ρξφληα (θαη θαηά ηη ιηγφηεξν ΔΣΠΑ θαη Σ). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηεξείηαη 

ην ζπλνιηθφ πξνθίι δεζκεχζεσλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ησλ επηκέξνπο 

πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο απηφκαηεο απνδέζκεπζεο ησλ πφξσλ. 

 

 

Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΑ, 2014. 

 

Σν ΔΚΣ ζηεξίδεη φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηά 

ηεο. Δηδηθφηεξα παξεκβαίλεη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
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ππνζηεξίδνληαο ην ζρνιηθφ ζχζηεκα κε 22.000 θαζεγεηέο ην έηνο θαη κε πξνγξάκκαηα 

γηα ηα παηδηά ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο θαη ηνπο ΡΟΜΑ (Υαξίηζεο, 2018). 

Σo EΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε» είλαη 

ην θχξην εξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Δίλαη πξψην ζε απνξξνθεηηθφηεηα ζηελ Διιάδα θαη απφ ηα πξψηα δέθα 

ζε φιε ηελ Δπξψπε (Ησαλλίδεο, 2018). Γηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο: 

 

1. Ο πξψηνο - 218 εθ. € - αθνξά ζηε ζηήξημε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ, ψζηε λα ακβιπλζεί 

ην θαηλφκελν εθξνήο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζην εμσηεξηθφ («brain-drain»).  

2. Ο δεχηεξνο - 72 εθ. € - αθνξά ζηε ζηήξημε θνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ δίλνληαη 3.600 ππνηξνθίεο θαη’ έηνο θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη ε αλάπηπμε θαη ε δηεχξπλζε ησλ δνκψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ (φπσο ππεξεζίεο κεηαθνξάο θνηηεηψλ κε αλαπεξία, 

ππνζηήξημε θσθάιαισλ θαη ηπθιψλ θνηηεηψλ κέζσ ηεο παξαγσγήο πξνζβάζηκσλ 

ζπγγξακκάησλ, απνλνκή εηήζησλ ππνηξνθηψλ κε αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα). 

3. Ο ηξίηνο έρεη ζηφρν λα βειηησζνχλ νη πξννπηηθέο έληαμεο ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θνηηεηψλ κε 

πεξίπνπ 100 εθ. €. 

4. Ο ηέηαξηνο άμνλαο αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή ελδπλάκσζε ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ησλ Ηδξπκάησλ κε 15 εθ. €. 

 

χκθσλα κε ηε κειέηε αμηνιφγεζεο πνπ δηελήξγεζε ην Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο δξάζεο «Απφθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο 

Δκπεηξίαο», έλαο ζηνπο δχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζθεθηφηαλ ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε εθηφο Διιάδαο, δήισζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηνπο απέηξεςε λα 

θχγνπλ (Ησαλλίδεο, 2018). πλνιηθά, απφ ην λέν ΔΠΑ πφξνη άλσ ηνπ 1 δηζ. € 

δαπαλψληαη γηα ηε ζηήξημε ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ παξαγσγή. Έηζη ζηελ Διιάδα νη δαπάλεο 

γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία πξνζεγγίδνπλ ην 1% ηνπ ΑΔΠ (Υαξίηζεο, 2018). 

ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ  ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, πξνγξάκκαηα πνπ αλαβαζκίδνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ αλέξγσλ θαη εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία 

(Ησαλλίδεο, 2018). Δπηπιένλ, κέζα ζην 2018 μεθίλεζαλ κε πξνυπνινγηζκφ χςνπο 57 

εθαη. ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, ε 
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νπνία «κπνξεί αθφκε λα θηλεηνπνηήζεη ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ζεξκνθήπην θαηλνηνκίαο» (Υαξίηζεο, 2018: 3).   

ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ρξεκαηνδνηήζεθε ε πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζε 

παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Πεξηζζφηεξα απφ 108.000 παηδηά ην 2018 

είραλ κία ζέζε ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο (Υαξίηζεο, 2018).  

Οη παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ κέζσ ησλ 13 ΠΔΠ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη: ε πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ εμαξηήζεσλ, ε πνιηηηθή ηεο απφ-αζπινπνίεζεο, ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο
47

, ε 

Πξσηνβάζκηα Τγεία θαζψο θαη δξάζεηο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν (Υαξίηζεο, 2018). 

ην δεκφζην ηνκέα, ππνζηεξίρζεθε ε κεηαξξχζκηζε ζηελ πξσηνβάζκηα πγεία (239 

ΣOΜΤ). Δπίζεο ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο κε ζθνπφ λα επηζπεπζηνχλ νη δηαδηθαζίεο 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο, λα θσδηθνπνηεζεί ε λνκνζεζία θαη λα εληζρπζνχλ νη δνκέο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Υαξίηζεο, 2018). 

Παξφηη ε εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη επηζήκσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ είλαη εμηδαληθεπκέλε πνιινί εξεπλεηέο δηαηππψλνπλ πξνβιεκαηηζκνχο 

θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξζνινγηθή επέλδπζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. 

Σειηθά επελδχζεθαλ απνηειεζκαηηθά ηα ρξήκαηα ησλ ΔΠΑ ή θάπνην κέξνο ηνπο 

θαηαζπαηαιήζεθε ιφγσ πξνρεηξφηεηαο, αδηαθάλεηαο, δηαθζνξάο ή θαη δαηδαιψδνπο 

γξαθεηνθξαηίαο;  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε  επηζήκαλζε ηνπ πξψελ γεληθνχ γξακκαηέα ΔΠΑ, πχξνπ 

Δπζηαζφπνπινπ φηη «Σα ειιεληθά πξνγξάκκαηα ζπρλά ζρεδηάδνληαη κε ηε ‘ινγηθή ηνπ 

πνηηζηεξηνχ’, δειαδή έρνληαο ζην λνπ, γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, φινη λα πάξνπλ θαη απφ 

θάηη. Δλψ ε επξσπατθή ζηφρεπζε είλαη ζαθήο - γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ εμαεηία ηνπ Γ’ 

ΚΠ ήηαλ ε επέλδπζε ζηηο ππνδνκέο -, ζηελ Διιάδα ππάξρεη ε ηάζε λα κε δίλεηαη 

βαξχηεηα ζε έλαλ ηνκέα θαη σο εθ ηνχηνπ λα πνξεπφκαζηε ρσξίο θάπνηνπ είδνπο 

καθξφπλνε ζηφρεπζε» (Νηθνιαΐδεο, 2016: 6). Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ε εμάξηεζε ηνπ 
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 Δίλαη δνκέο πνπ ηδξχζεθαλ ζε Γήκνπο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα φια ηα επηδφκαηα 

πνπ δηθαηνχληαη θαη γηα φινπο ηνπο θνξείο, ππεξεζίεο, πξνγξάκκαηα πνπ ηνπο παξέρνπλ θνηλσληθή 

θξνληίδα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο γίλεηαη απφ ΔΚΣ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, ελψ ν ζρεδηαζκφο ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
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ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηα πξφζσπα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα θνλδχιηα θαη 

ηηο πνιηηηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο θαη ε απνπζία θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ή αμηνιφγεζεο 

απηψλ ησλ πξνηεξαηνηήησλ (Νηθνιαΐδεο, 2016). 

 Ζ ππεξβνιηθή πξνζπάζεηα ηεο απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ σο ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013, νδήγεζε ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ Πξνγξακκάησλ ζηελ έληαμε 

έξγσλ ρσξίο κέηξν θαη ρσξίο αμηνιφγεζε. Ώζπνπ ην ΔΠΑ έθηαζε λα παξνπζηάδεη 

ππεξδέζκεπζε πεξί ην 130%. Δπίζεο ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020  

θαζνξίζηεθε βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 2009 θαη ηνπ 2010, φηαλ ε ειιεληθή 

νηθνλνκία είρε πνιχ θαιχηεξεο επηδφζεηο (Νηθνιαΐδεο, 2016). Ζ δηεθδίθεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε γηα έλαλ επηρεηξεκαηία, γη’ απηφ 

επεκεξνχλ ζηελ αγνξά νη πνιπάξηζκεο εηαηξίεο ζπκβνχισλ (Νηθνιαΐδεο, 2016).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2. Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή θαη δεκφζηα δαπάλε ζηα ΔΠΑ 2007-2013, 2014-2020 θαηά 

πξνζέγγηζε. 

 

 

 ΔΠΑ 2007-2013 

 

ΔΚΣ                     4,3 ΓΗ. € 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

(άζξνηζκα εζληθήο θαη θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο) 

 

                    5,1 ΓΗ. € 

 

 

 ΔΠΑ 2014-2020 

 

ΔΚΣ                    4,1 ΓΗ. € 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

(άζξνηζκα εζληθήο θαη θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο) 

 

                   5,3 ΓΗ. € 
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ςμπεπάζμαηα 

 

Σα ΔΠΑ θαη πξνγελέζηεξα ηα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο έρνπλ θέξεη ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία δηζεθαηνκκχξηα επξψ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ήκεξα ηα 

επξσπατθά ρξήκαηα απνηεινχλ ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαη κηα έλδεημε ηεο αιιειεγγχεο ηεο ΔΔ πξνο ηα θξάηε-κέιε. 

Δηδηθφηεξα επηρεηξψληαο κηα ζχγθξηζε ησλ ΔΠΑ ησλ δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

2007-2013 θαη 2014-2020 πξνθχπηεη έλα επδηάθξηην ζπκπέξαζκα φηη ε δεχηεξε 

πεξίνδνο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα, ηζρπξφηεξα απνηειέζκαηα θαη 

παξαγσγηθφηεξεο δξάζεηο. Απηφ επηηπγράλεηαη επεηδή απμήζεθαλ ηελ πεξίνδν 2014-

2020 νη πφξνη ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο, παξά ηε ζηαδηαθή απνκείσζε εηζεξρνκέλσλ 

θεθαιαίσλ απφ ηα επξσπατθά θνλδχιηα (θνηλνηηθή ζπκκεηνρή). Δπίζεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 εληζρχζεθαλ πεξηζζφηεξν νη λένη εξεπλεηέο. Δλψ ηελ πεξίνδν 

2007-2013, ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε παξνρή δαλείσλ πξνο ηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζρεδφλ δηεθφπε κε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Απηφ είρε αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΣ θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν.  

Παξ’ φια απηά, πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα αλ ηα ρξήκαηα επελδχζεθαλ ζσζηά, εάλ 

είραλ πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη αλ ζπαηαιήζεθαλ 

ιφγσ δπζιεηηνπξγηψλ θαη αδηαθάλεηαο. Ζ δηαθζνξά, νη γξαθεηνθξαηηθέο αζηνρίεο, ε  

απνπζία ελφο ζηηβαξνχ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ειιεληθφ θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

νη δνκηθέο ειιείςεηο, ε έιιεηςε ελφο αμηφπηζηνπ κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο απφ ηελ 

επξσπατθή πιεπξά, εκπφδηζαλ ηελ νξζνινγηθή επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πνηνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ πφξσλ πξέπεη 

λα ππάξρεη πην νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζην ζηάδην θαηαλνκήο ησλ έξγσλ θαη ζηελ 

θεληξηθή δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΔ. Δηδηθά ζε κηα ρψξα κε ηφζν κεγάιε 

νηθνλνκηθή θξίζε είλαη απαξαίηεην ηα ρξήκαηα λα πεγαίλνπλ ζε έξγα πνπ απνδίδνπλ 

πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκία θαη σθεινχλ φζν δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο. Δπίζεο 

ηα έξγα ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη κε βάζε ηελ απνθέληξσζε, δειαδή έλα  ζρεδηαζκφ 

πνπ ζα ελζαξθψλεηαη φρη κφλν απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, αιιά θαη απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ. 

Eίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΔΚΣ  λα κελ παχνπλ φηαλ εμαληινχληαη 

νη πφξνη ηνπ ΔΠΑ, αιιά λα ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
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θαη λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο. Έηζη ζα επηηπγράλεηαη ζπλέρεηα θαη 

δηάξθεηα ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ θαη ζα κεγηζηνπνηνχληαη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε.  

Δλ θαηαθιείδη, είλαη ζαθέο φηη ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ θαη ζηελ Διιάδα, 

πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλνλ κε ηελ εθαξκνγή νπζηαζηηθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Ζ νπζηαζηηθή 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή:  

Πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε αλαδηαλέκνληαο επεκεξία 

Ακβιχλεη ηελ αληζφηεηα δηαζθαιίδνληαο αμηνπξεπείο βαζηθέο θαζνιηθέο παξνρέο  

Δπελδχεη ηνπο πφξνπο νξζνινγηθά θαη κε δηαθάλεηα (Βεληέξεο, 2011). 
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Κεθάλαιo 4: Αξιoλόγηζη δπάζευν ηoς ΔΚΣ και κoινυνικόρ 

ανηίκηςπoρ 

 

4.1 Αξιoλόγηζη ηυν δπάζευν ηoς ΔΚΣ ζηoν εςπυπαφκό σώπo 

 

Ζ αμηoιφγεζε θξίλεη ηελ απoηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ 

Σακείσλ. Απαληά ζην εξψηεκα εάλ θαη ζε πνηφ βαζκφ αληηκεησπίδνπλ ηα δηαξζξσηηθά 

πξoβιήκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ. Απoηειεί βαζηθή 

πξoηεξαηφηεηα ησλ Καλoληζκψλ ηεο ΔΔ, oη oπoίoη ππoγξακκίδoπλ ηε ζεκαζία ηεο σο 

κέζo ππoζηήξημεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απoθάζεσλ (Lion & Martini, 2006). 

Απoζθoπεί ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ επηπηψζεσλ θαη ηoλ 

επαλαπξoγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ ζηo κέιιoλ. Ζ αμηoιφγεζε δελ πξέπεη κφλo λα 

αλαιχζεη ηα απoηειέζκαηα θαη λα ειέγμεη φηη oη ζηφρoη πoπ ππoδεηθλχoληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηoπ πξoγξακκαηηζκoχ έρoπλ επηηεπρζεί, αιιά πξέπεη επίζεο λα ιάβεη ππφςε 

ηελ εμέιημε ησλ ζηφρσλ απηψλ ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδo (Lion & 

Martini, 2006).  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξoπή ζηηο 5 Ηαλoπαξίoπ 2017 δεκoζίεπζε έθζεζε αμηoιφγεζεο  

ησλ επελδχζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΚΣ θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013. 

χκθσλα κε απηήλ κέρξη ηo ηέιoο ηoπ 2014, ηoπιάρηζηoλ 9,4 εθαηoκκχξηα Δπξσπαίoη 

βξήθαλ εξγαζία, 8,7 εθαηoκκχξηα απέθηεζαλ ηίηιo ή πηζηoπoηεηηθφ, ελψ 13,7 

εθαηoκκχξηα ζπκκεηέρoληεο είραλ άιια ζεηηθά απoηειέζκαηα, φπσο ε αχμεζε ησλ 

δεμηoηήησλ ηoπο (ΓΡ.4). Oη ζπκκεηέρoληεο - εθ ησλ oπoίσλ 51,2 εθαηoκκχξηα ήηαλ 

γπλαίθεο - θαηαλεκήζεθαλ εμίζoπ κεηαμχ ησλ άεξγσλ (36 %), ησλ απαζρoιoχκελσλ 

(33%) θαη ησλ αλέξγσλ (30 %) (ΓΡ.3). Σα άηoκα κε ρακειή εμεηδίθεπζε (40 %), oη λέoη 

(30 %) θαη ηα κεηoλεθηoχληα άηoκα (ηoπιάρηζηoλ 21 %) απoηέιεζαλ ηηο βαζηθέο 

oκάδεο-ζηφρoπο (ΓΡ.5) (Δπξσπατθή Δπηηξoπή, 2017).  

Πάλσ απφ 2,3 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έιαβαλ ηε ζηήξημε ηνπ ΔΚΣ ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ. Χθειήζεθαλ 1.997.606 επηρεηξήζεηο, πάλσ απφ 

240.000 εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζρεδφλ 50.000 ΜΚΟ, θνηλσληθνί εηαίξνη θαη άιινη 

νξγαληζκνί. Γεκηνπξγήζεθαλ πάλσ απφ 16.000 δίθηπα σο απνηέιεζκα ηεο ζηήξημεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ απφ ην ΔΚΣ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2013 θαη πάλσ απφ 2,8 
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εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθά πξφηππα, δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα)
48

.  

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 3. 

 

                                                              

                                                           
48

 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=0&catId=701&langId=en&moreDocuments=yes 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 4.  

ΓΡΑΦΖΜΑ 5.  
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Oη πξφζζεηoη ρξεκαηoδoηηθoί πφξoη ηoπ ΔΚΣ, ζχκθσλα κε απηή ηελ αμηνιφγεζε, 

σθέιεζαλ ζεκαληηθά ηα θξάηε κέιε, ηφζν σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε εξγαζηαθψλ θαη 

θoηλσληθψλ πξoθιήζεσλ, φζν θαη σο πξνο ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ, πoπ δηαθνξεηηθά 

δελ ζα κπoξoχζαλ λα ρξεκαηoδoηεζoχλ. Γηα παξάδεηγκα, πεξηζζφηεξo απφ ηo 70 % 

ησλ πφξσλ ηoπ ΔΚΣ δηαηέζεθε ζε ελεξγεηηθέο πoιηηηθέο ηεο αγoξάο εξγαζίαο ζηε 

Βoπιγαξία, ηελ Δζζoλία, ηελ Διιάδα, ηε Λεηoλία, ηε Ληζoπαλία, ηε Μάιηα, ηε 

Ρoπκαλία θαη ηε ιoβαθία, ελψ πάλσ απφ ηo 5 % ησλ πφξσλ δαπαλήζεθε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζηελ Πoξηoγαιία θαη ηελ Σζερηθή Γεκoθξαηία. Ζ 

πξoψζεζε λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ε ελζσκάησζε ησλ θαηλoηoκηψλ πoπ 

ππoζηήξημε ηo ΔΚΣ ζε εζληθφ επίπεδν επηζεκαίλνληαη σο ζεηηθά απνηειέζκαηα 

(Δπξσπατθή Δπηηξoπή, 2017). 

Σo ΔΚΣ ππoζηήξημε ηoλ εθζπγρξoληζκφ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο θαη 

άιισλ ππεχζπλσλ oξγάλσλ γηα ελεξγεηηθέο δξάζεηο ηεο αγoξάο εξγαζίαο. Τπoζηήξημε 

αθφκα κεηαξξπζκίζεηο ζε ιηγφηεξo αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ζηoπο ηoκείο: 

εθπαίδεπζε, δηθαηoζχλε θαη δεκφζηα δηoίθεζε. Καη’ απηφλ ηoλ ηξφπo έδσζε ζεηηθή 

ψζεζε ζηo επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιιoλ θαη ζπλέβαιιε ζηε δεκηoπξγία θoηλσληψλ κε 

ιηγφηεξoπο απoθιεηζκoχο. O αληίθηππoο ηoπ ΔΚΣ ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηo ΑΔΠ 

ηεο ΔΔ28 ήηαλ ζεηηθφο (αχμεζε θαηά 0,25 %). Σo ΔΚΣ άκβιπλε ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, θαζψο ζηα πιαίζηα ηoπ ζηφρoπ ζχγθιηζεο αλαπξoζάξκoζε ηηο 

δξάζεηο ηoπ θαη βoήζεζε ηα θξάηε κέιε πoπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξo (Δπξσπατθή 

Δπηηξoπή, 2017). 

Σo ζπλoιηθφ θoλδχιηo γηα ηo ΔΚΣ ηελ πεξίoδo 2007-2013 αλήιζε ζε 115,6 

δηζεθαηoκκχξηα €, εθ ησλ oπoίσλ 76,8 δηζεθαηoκκχξηα € απφ ηoλ πξoυπoιoγηζκφ ηεο 

ΔΔ, 35,1 δηζεθαηoκκχξηα € απφ εζληθέο δεκφζηεο ζπλεηζθoξέο θαη 3,7 

δηζεθαηoκκχξηα € απφ ηδησηηθoχο πφξoπο (ΓΡ.6). Σo κεγαιχηεξo κέξoο ηεο 

ρξεκαηoδφηεζεο δηαηέζεθε γηα ηηο επελδχζεηο ζηo αλζξψπηλo θεθάιαηo (45,5%). 

Αθoιoπζoχλ oη επελδχζεηο ζηελ πξφζβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απαζρφιεζεο 

(34,3%), ελψ ηo 14,3% ηεο ρξεκαηoδφηεζεο δηαηέζεθε γηα ηελ θoηλσληθή έληαμε, ηo 

2,1% γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηo 0,7% γηα ηελ πξoψζεζε 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ (ΓΡ.7) (Δπξσπατθή Δπηηξoπή, 2017).  
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ΓΡΑΦΖΜΑ 7. 
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Καηά ηελ πεξίoδo 2007-2013 ηα πξoγξάκκαηα ζπλδέζεθαλ ζηελφηεξα κε ηηο 

πoιηηηθέο, ηoπο ζηφρoπο ηεο ΔΔ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο εηδηθέο αλά ρψξα 

ζπζηάζεηο πoπ δηαηππψλoληαη ζηo Δπξσπατθφ Δμάκελo. Παξάιιεια παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ηεο επειημίαο σο πξoο ηελ απφθαζε ηoπ ηξφπoπ επίηεπμεο θoηλψλ ζηφρσλ 

(Δπξσπατθή Δπηηξoπή, 2017). 

Απφ ηελ πξναλαθεξφκελε αμηoιφγεζε ζπλάγνπκε αμηφινγα δηδάγκαηα. Σo ΔΚΣ ζα 

πξέπεη λα ζπλερίζεη λα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο πξoηεξαηφηεηεο πoιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη 

ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, θαζψο θαη κε εθείλεο ηoπ Δπξσπατθoχ Δμακήλoπ. Ζ 

επειημία ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί, δηφηη δηεπθoιχλεη ηελ πξoζαξκoγή ηoπ ΔΚΣ ζηηο 

αλαδπφκελεο αλάγθεο θαη δηαζθαιίδεη επαξθή θάιπςε ησλ κεηoλεθηoχλησλ oκάδσλ. Oη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα πξoζαξκoζηoχλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

ελδηαθεξoκέλσλ. Σo ΔΚΣ ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε πνηνηηθφηεξα 

απνηειέζκαηα
49

. Γη’ απηφ απαηηείηαη ν θαζoξηζκφο ηζρπξψλ ζηφρσλ θαη ε ελίζρπζε ησλ 

ζπζηεκάησλ παξαθoιoχζεζεο θαη αμηoιφγεζεο. Σέιoο, πξoθεηκέλoπ λα κεησζεί ε 

δηνηθεηηθή επηβάξπλζε ζηε δηαρείξηζε ηoπ Σακείoπ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ 

απιoχζηεπζε θαη λα εληζρπζεί ε δηoηθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ (Δπξσπατθή 

Δπηηξoπή, 2017). 

 

4.2 Αξιoλόγηζη ηυν δπάζευν ηoς ΔΚΣ ζηην Δλλάδα 

 

ηελ Διιάδα ηα ΔΠ αμηoιoγoχληαη σο πξoο ηε ζπλάθεηα, ηελ απoδoηηθφηεηα, ηελ 

απoηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πξoζηηζέκελε αμία ηoπο. Ζ αμηoιφγεζε δηελεξγείηαη πξηλ 

(ex-ante), θαηά ηε δηάξθεηα (on going) θαη κεηά ηελ πιoπoίεζε (ex-post) βάζεη ησλ 

Καλoληζκψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξoπήο.  

Ζ αμηoιφγεζε ησλ ΔΠ σο πξoο ηε ζθoπηκφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηά ηoπο ζηo 

πιαίζηo ηoπ ΔΠΑ 2014-2020 γίλεηαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία πληoληζκoχ θαη 

Παξαθoιoχζεζεο Γξάζεσλ ηoπ ΔΚΣ (ΔΤΔΚΣ). Ζ ΔΤΔΚΣ ζπζηάζεθε ηo 2001 γηα 

λα ζπληoλίζεη ηελ πιoπoίεζε ησλ παξεκβάζεσλ πoπ ζπγρξεκαηoδoηoχληαη απφ ηo ΔΚΣ 

ζηελ Διιάδα
50

 θαη αλήθεη πιέoλ ζηo Τπoπξγείo Oηθoλoκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Σoπξηζκoχ θαη φρη ζηo ηoκεαθά αξκφδηo Τπoπξγείo. Απηφ είλαη έλα ζεηηθφ βήκα γηα ηε 

                                                           
49

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htm 

50  
http://www.esfhellas.gr 
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κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ πoιηηηθψλ επηιoγψλ «πειαηεηαθoχ» ραξαθηήξα» 

(Νηθoιαΐδεο, 2016). 

Ο πίλαθαο 3 πεξηιακβάλεη έλαλ ζχληoκo απoιoγηζκφ ησλ δξάζεσλ πoπ 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην ΔΚΣ. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο πνπ 

πινπνηήζεθαλ απφ ηελ αξρή ηεο πεξηφδoπ ηoπ ΔΠΑ 2014-2020 έσο ηηο 13 Γεθεκβξίoπ 

2018, πoπ ε ΔΤΔΚΣ πξαγκαηoπoίεζε ηελ Δηήζηα πλεδξίαζε ηoπ ΔΠΑ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3. Γξάζεηο κε ηε ζπγρξεκαηoδφηεζε ηoπ ΔΚΣ, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

 

Γνκέο θαη δξάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα Αξηζκφο Χθεινχκελνη 

Κέληξα Κνηλφηεηαο 241 201.855 

Κνηλσληθά Παληνπσιεία 

θαη ζπζζίηηα 

224 41.931 

Γνκέο γηα αζηέγνπο 15 6.159 

 

Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο  (ΚΖΦΖ) 

 

72 1.944 ειηθησκέλνπο 

Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη εκεξήζηαο        

θξνληίδαο  ΑκεΑ 

56 1.664 

πκβνπιεπηηθά θέληξα θαη μελψλεο  

θηινμελίαο γηα γπλαίθεο ζχκαηα βίαο 

61 11.419 

     Παηδηά ζε  

     βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο  

 335.224 

Δθπαίδεπζε Μαζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη  

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 2.475 

Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣΟΜΤ) 101  

 

Αθνινπζεί ν ζηαηηζηηθφο ζρνιηαζκφο ζηνηρείσλ
51

 πνπ έρνπλ απνηππσζεί ζηηο 

αμηνινγήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (evaluations) (Δuropean Commission, 2019), 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΣ θαηά ηελ πεξίνδν 2007-

2013. 

                                                           
51

  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=0&catId=701&langId=en&moreDocuments=yes 
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ΠΗΝΑΚΑ 4. 

 

 

ηελ Διιάδα ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ειηθίαο 15-24 εηψλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ 

απμήζεθε ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θαηά ηα έηε 2007-2013 (ΠΗΝ.4). 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 8. 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 9. 

 

 

 Οη δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαιχπηνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ήδε απαζρνινχληαη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξo ηνπ 2% (ΓΡ.8), ελψ ηνπο 

αλέξγνπο ζε ιίγν πςειφηεξν (ΓΡ.9). 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 10. 

 

 

Οη δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαιχπηνπλ ηνπο 

αλάπεξνπο ζην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 15%. Γελ ζπκβαίλεη ην ίδην φκσο γηα ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 2% (ΓΡ.10).  

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 11. 

 

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ θαηά ηελ πεξίνδν 

2007-2013 ζηελ Διιάδα ήηαλ πεξίπνπ 500.000 (ΓΡ.11). 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 12. 

 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 ήηαλ άλεξγνη, άηνκα βαζηθήο εθπαίδεπζεο, λένη θαη γπλαίθεο 

(ΓΡ.12). 

 

 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 13. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5. 

 

 

Ζ αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα απμήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο (ΓΡ.13), 

ελψ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο κεηψζεθε δξακαηηθά (ΠΗΝ.5).  
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ΓΡΑΦΖΜΑ 14. 

 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 15. 

 

 

Παξαηεξείηαη δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα, σζηφζν ππάξρεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ 

ξπζκφ αχμεζήο ηεο ζηηο γπλαίθεο ζπγθεθξηκέλα (ΓΡ.14,15). ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ην 2012 είλαη θνληά ζην 40%, ελψ ησλ αλδξψλ ζην 60% 

(ΓΡ.15). 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 16. 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 17. 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 18. 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 19. 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 20. 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 21. 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 22. 

 

 

Σα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ην θίλδπλν θηψρεηαο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

αλά ειηθηαθή νκάδα (ΓΡ.16) αλά θχιν (ΓΡ.17,18) θαη αλά ρψξα (ΓΡ.19,20). Δπίζεο 

παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζηεξνχληαη πιηθά αγαζά αλά ρψξα 

(ΓΡ.21,22). 
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ςμπεπάζμαηα 

 

Απφ ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΔΚΣ θαηά ηελ πεξίνδν 2007-

2013 πξνθχπηεη φηη ππήξμε κεγάινο αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

αδχλακεο θνηλσληθέο νκάδεο. Ζ βαξχηεηα πνπ δφζεθε ζε επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαηαδεηθλχνπλ ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ ΔΚΣ. Οη επελδχζεηο 

ζηελ απαζρφιεζε απνθαιχπηνπλ ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο ηφζν ζνβαξνχ ζεζκνχ γηα 

ηελ  θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη δηεχξπλζεο ηνπ ξφινπ ηνπ. 

Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ειηθίαο 15-24 

εηψλ, ηελ θάιπςε ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ήδε 

απαζρνινχκελνπο θαη ηε βαξχηεηα πνπ έδσζε ζηνπο αλάπεξνπο. Ζ ρακειή επίδξαζε 

φκσο ηνπ ΔΚΣ ζην ΑΔΠ θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο 

ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο, ν απμαλφκελνο θίλδπλνο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

ε αχμεζε ησλ αηφκσλ  πνπ ζηεξνχληαη πιηθά αγαζά καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ην ΔΚΣ πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ΔΚΣ ηα ρξφληα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο απείραλ ηνπ 

ηδεαηνχ ζηφρνπ. χκθσλα κε ηα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, 

ησλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο.  

Δλ θαηαθιείδη, ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία θαη ε ζηαηηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ επίζεκεο αμηνινγήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΔΚΣ. Απηφ δηφηη ππάξρεη αλάγθε γηα κηα 

ζπλνιηθή θαη πνιπεπίπεδε παξέκβαζε ηνπ ΔΚΣ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίιπζεο ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 
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Κεθάλαιο 5: Γιακπαηική ςνεπγαζία και μελλονηική εξέλιξη ηος ΔΚΣ 

 

Ζ Γηαθξαηηθή πλεξγαζία απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚΣ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ 

θαη θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πνηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ. Μηα δηαθξαηηθή δηάζηαζε έρεη ζεκαληηθφ 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα: εληζρχεη ηηο ηθαλφηεηεο θαηλνηνκίαο, εθζπγρξνληζκνχ 

θαη πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, ζπκβάιεη ζηνλ 

εληνπηζκφ δεηεκάησλ θαη ζηελ ππνβνιή ιχζεσλ, πξνσζψληαο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζρεηηθνχο ζηφρνπο πνιηηηθήο 

(European Union, 2016). πκβάιεη επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο
52

. 

Ο ζηφρνο ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο. 

Απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζχκπξαμεο αλζξψπσλ, δηνηθήζεσλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ, 

ΜΚΟ θαη νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο (European 

Union, 2016). 

Ζ λνκηθή βάζε γηα ηε Γηαθξαηηθή πλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ ΔΚΣ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2014-2020 είλαη ην άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013. χκθσλα 

κε απηφ ε Γηαθξαηηθή πλεξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή πιένλ γηα ην ΔΚΣ θαη πινπνηείηαη 

κέζσ ησλ ΔΠ ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο. Δπίζεο ππάξρεη έλα Κνηλφ Πιαίζην πνπ 

ππνζηεξίδεη ηα θξάηε-κέιε, ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηελ πινπνίεζε έξγσλ Γηαθξαηηθήο 

                                                           
52

 Ο φξνο «δηαθπβέξλεζε» έρεη πνηθίιεο έλλνηεο. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ ελεξγεηψλ απφ ηα φξγαλα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα κηα πνιηηηθή, γηα λα ππνδείμεη ηα ελαιιαθηηθά 

επίπεδα θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

κηα πιεζψξα αιιειεπηδξάζεσλ. Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ηε δηαθπβέξλεζε σο κηα ζεηξά λφκσλ, 

λνκηθψλ Καλνληζκψλ, δηνηθεηηθψλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ νξηνζεηνχλ, θαζνδεγνχλ θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο θπβεξλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θεληξηθφ ή / θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Άιινη πξνζδηνξίδνπλ ηε δηαθπβέξλεζε κε ηελ εηαηξηθή ζρέζε ζε δηάθνξα 

επίπεδα, φπνπ ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο γίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ κηα κέζνδνο θαη έλα εξγαιείν 

πνπ εθθξάδεη θαη ζπλζέηεη ηηο αλεζπρίεο ησλ δηνηθήζεσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ 

θαη ησλ πνιηηψλ. Σέινο, κηα άιιε έλλνηα ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο βαζίδεηαη ζηελ 

νινθιεξσκέλε επξσπατθή ζεζκηθή δηακφξθσζε, κε κηα δνκνζηνηρεησηή πξνζέγγηζε πνπ ζα κπνξνχζε 

λα εθπξνζσπήζεη θαιχηεξα ηελ πνιπεπίπεδε  αληεπίδξαζε (Lion, Martini & Volpi, 2004). 

 



69 

 

πλεξγαζίαο θαη ην νπνίν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο ζε επηιεγκέλα 

Κνηλά Θέκαηα
53

. 

Ζ Γηαθξαηηθή πλεξγαζία είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ην κέιινλ ηνπ ΔΚΣ. Ζ  

ακνηβαία κάζεζε θαη νη θαιέο πξαθηηθέο είλαη ζηνηρεία πνπ ζα εμειίμνπλ θαη ζα 

αλαβαζκίζνπλ ην ΔΚΣ+ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2021-2027. Σν ΔΚΣ+ γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηηο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο, γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

θαη γηα λα πξνσζήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο, ζα επηθεληξσζεί ζε 

επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζα εθαξκφζεη ηνλ  Δπξσπατθφ Ππιψλα 

Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ. Σν λέν Σακείν ζα είλαη πην επέιηθην θαη απινχζηεξν θαζψο 

ζα απνηειεί ηε ζπγρψλεπζε ππαξρφλησλ ηακείσλ θαη πξνγξακκάησλ, ησλ νπνίσλ νη 

πφξνη ζα ζπλελσζνχλ. Μεηαμχ άιισλ ζα παξάζρεη εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2018) θαη ζα ππνζηεξίμεη ηελ  έληαμε 

ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
54

. Δηδηθφηεξα ζην ΔΚΣ+, ην νπνίν ζα έρεη πξνυπνινγηζκφ 

χςνπο 101,2 δηζ. € ζα ζπγρσλεπηνχλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2018): 

1. ην ΔKT θαη ε ΠΑΝ 

2. ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (FEAD) 

3. ην Πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή Καηλνηνκία        

    (EaSI)
55

 

4. ην Πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ Τγεία. 
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 http://www.esfhellas.gr 

54  
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40820

 

55
 Με ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην δηάζηεκα 2014-2020  919.469.000 € ζε ηηκέο ηνπ 2013 ην EaSI 

απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 έρεη ηξεηο άμνλεο θαη απνηειεί ηε ζπλέλσζε ησλ πξνγξακκάησλ: 

PROGRESS, EURES θαη Μεραληζκφο Μηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Progress. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, α) ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έρεη θαηαλεκεζεί γηα ηνλ άμνλα PRΟGRESS (Δθζπγρξνληζκφο ηεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο θαη ηεο Πνιηηηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε)  β) ην  20%  ζηνλ  άμνλα Μηθξνρξεκαηνδνηήζεηο θαη 

Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα γ) ην 15% ζηνλ άμνλα EURES (Πξνψζεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Κηλεηηθφηεηαο). 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en
http://www.esfhellas.gr/
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40820
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=el
https://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=el
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=el
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ΓΡΑΦΖΜΑ 23. Καηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΚΣ+ ζε επηκέξνπο ηνκείο. 

 

 

Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2018. 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Ππιψλα Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ζα γίλεη θαηά ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν. Oη ζηφρνη ηνπ ΔΚΣ+ ζηνλ Καλνληζκφ ζα ζπλδένληαη άκεζα κε ηα 

ηξία θεθάιαηα ηνπ ππιψλα:  

1.  ίζεο επθαηξίεο θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο,  

2.  δίθαηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

3.  θνηλσληθή πξνζηαζία θαη έληαμε
56

.  

 

ςμπεπάζμαηα 

 

Ζ Γηαθξαηηθή πλεξγαζία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΔΚΣ. Γη’ απηφ ην ιφγν θαζηεξψζεθε σο ππνρξεσηηθή, ελψ παξάιιεια ζεζπίζηεθε έλα 

Κνηλφ Πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά ζέκαηα. Απηφ ζπλέβε, δηφηη ε απνδεδεηγκέλε 

ηθαλφηεηα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο, δελ αμηνπνηήζεθε επαξθψο θαηά ηελ πεξίνδν 

2013-2017, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο ζε άιια πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ. 

Ζ Γηαθξαηηθή πλεξγαζία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φκσο θαη γηα ηε κειινληηθή 

εμέιημε ηνπ ΔΚΣ, ηδίσο ελ φςεη ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ΔΚΣ+ λα ελαξκνληζηεί  πιήξσο κε 

ηνλ Δπξσπατθφ Ππιψλα Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ. Ζ ακνηβαία κάζεζε θαη ε 

αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, σζνχλ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε - ελαξκφληζε. Ζ  ελαξκφληζε απηή  ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαζψο νη ζηφρνη 

ηνπ EKT+ ζα ζπλδένληαη άκεζα κε ηα ηξία θεθάιαηα ηνπ ππιψλα.  

   Δίλαη βέβαην φηη φια ηα αλσηέξσ πξνυπνζέηνπλ ζπλζήθεο, ελ κέζσ  εηξήλεο, 

δεκνθξαηίαο, αιιειεγγχεο, ηζφηεηαο θαη επεκεξίαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε αλάπηπμε 
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κηαο πην Κνηλσληθήο Δπξψπεο, ζα δψζεη ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο θαη ζην ΔΚΣ, ηε 

κειινληηθή πξννπηηθή πνπ ηνπο αμίδεη θαη ηνπο αλαινγεί. 
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Κεθάλαιο 6: ςμπεπάζμαηα 

 

Ζ πνιηηηθή ηνπ ΔΚΣ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ΔΟΚ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

κηληκαιηζηηθή. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ην ΔΚΣ απνκαθξχλζεθε απφ ηνλ 

πεξηθεξεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη ζπλεηζέθεξε ζηελ πινπνίεζε ηεο ΔΑ. Έθηνηε 

νδεγείηαη ζηαδηαθά πξνο έλα λέν ξφιν, ψζηε λα απνηειέζεη ην θχξην ρξεκαηνδνηηθφ 

κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη έλαλ απφ ηνπο ηξείο ππιψλεο ηεο 

Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε πλνρή.  

Παξά ηηο επηκέξνπο αδπλακίεο είλαη ζαθέο φηη ε απνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπ είλαη 

ζεηηθή. Σν πεδίν ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ είλαη επξχ, ηα κέζα πνπ δηαζέηεη 

απνηειεζκαηηθά, νη σθεινχκελνη πξνέξρνληαη απφ πιαηχ θάζκα ηεο θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο, ηα θσηεηλά παξαδείγκαηά ηνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηειεζθφξν ξφιν θαη 

ηηο αλαδηαλεκεηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ. Ζ ζεηηθή απηή απνηίκεζε αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ ΔΔ. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή βνεζά ζηελ πξάμε πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

απνθιεηζκέλνπο απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

Ζ θξηηηθή άπνςε, φηη ηα πνζά ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ δελ παξαζρέζεθαλ κε ηελ ίδηα 

γελλαηνδσξία ζε φινπο θαη ζπξξηθλψζεθαλ δξακαηηθά θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ 

θνηλσληθέο δαπάλεο - εηδηθά ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο - είλαη 

νξζή. Μηα αθφκα αδπλακία ηνπ ξφινπ ηνπ ΔΚΣ εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα ζε ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο, Βφξεηαο Δπξψπεο θαη ζε ρψξεο ηνπ Νφηνπ. Ζ γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ 

θνλδπιίσλ θαη ν θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο απφ ηηο εγεζίεο ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο 

Οιιαλδίαο ζπληέιεζαλ ζε θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ΔΚΣ. 

 Οη ακθηζεκίεο ζην ξφιν ηνπ ΔΚΣ είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ: α) ε ελίζρπζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ εχξεζε εξγαζίαο, 

απνηειεί δε κεηνλέθηεκα φηαλ ππνρξεψλεη ηνλ εξγαδφκελν λα κεηαθηλεζεί καθξάλ ηνπ 

ρψξνπ θαηνηθίαο ηνπ β) ε ρνξήγεζε δεμηνηήησλ απφ ην ΔΚΣ, ε νπνία είλαη ζεηηθή. Ζ 

έιιεηςε δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη ε κφλε θαη ε θχξηα αηηία ηεο αλεξγίαο. 

Ζ αλεξγία νθείιεηαη θπξίσο ζηε θησρνπνίεζε ηεο κεζαίαο ηάμεο, ε νπνία δελ έρεη πηα 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

ηθαλνπνηεηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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Ο ξφινο ηνπ ΔΚΣ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο κε ηηο δξάζεηο ηνπ ζηε ρψξα καο. 

Σα πνζά πνπ εηζέξξεπζαλ ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Τινπνηήζεθε κεγάινο αξηζκφο έξγσλ, ζεκαληηθψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο κηαο κηθξήο 

πεξηθεξεηαθήο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Αζρέησο αλ ε γξαθεηνθξαηία, ε 

θαθνδηαρείξηζε, ε πξνρεηξφηεηα θαη ε δηαθζνξά είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηαζπαηάιεζε ζεκαληηθψλ πφξσλ, ε ζπκβνιή ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα θξίλεηαη ζεηηθή. 

Οη δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, επηρείξεζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη βνήζεζαλ ηελ 

ρψξα θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν. Γελ ζηάζεθαλ φκσο 

επαξθείο γηα λα ηηζαζεχζνπλ ηελ αλεξγία, ηελ θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Οη δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 ήηαλ παξαγσγηθφηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Ζ αχμεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020 ησλ 

πφξσλ ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο, ε κεγαιχηεξε ελίζρπζε ησλ λέσλ εξεπλεηψλ θαη ε 

έιιεηςε  ξεπζηφηεηαο πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο (2007-

2013) είλαη νη παξάκεηξνη πνπ νδήγεζαλ ηηο δξάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 ζε 

πνηνηηθφηεξα απνηειέζκαηα. Χζηφζν ε πξνζπάζεηα αλαραίηηζεο ηνπ «brain drain» θαη 

ελίζρπζεο ησλ πξννπηηθψλ εξγαζίαο ηνπ πην πξνηθηζκέλνπ ηκήκαηνο ηεο ειιεληθήο 

λενιαίαο δελ έρεη απνδψζεη κέρξη ηψξα ηα αλακελφκελα.  

Ζ αμηνινγηθή δηαδηθαζία βνεζά ην ΔΚΣ λα εθαξκφδεη Κνηλσληθή Πνιηηηθή κε 

δηαθάλεηα θαη έιεγρν. Απφ ηηο αμηνινγήζεηο θαη ηελ αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, ησλ νπνίσλ ε επίηεπμε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζηε δσή ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ κπνξνχλ λα 

ππνβνεζεζνχλ άξηζηα απφ ηε Γηαθξαηηθή πλεξγαζία, ε νπνία ζπζθίγγεη ηνπο δεζκνχο 

ζπλεξγαζίαο θαη εηξήλεο αλάκεζα ζηνπο Δπξσπαίνπο. Με απηήλ αθπξψλεηαη ε 

εζληθηζηηθή πνιπδηάζπαζε ηεο Δπξψπεο πνπ εθδειψζεθε κε δχν θαηαζηξνθηθνχο 

πνιέκνπο κέζα ζε έλα αηψλα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο έγθεηηαη: ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαηλνηνκίαο, ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο πξνθιήζεηο, κε κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

επηηπγράλνπλ ζηφρνπο πνιηηηθήο.  

Ζ Γηαθξαηηθή πλεξγαζία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φκσο θαη γηα ην κέιινλ ηνπ ΔΚΣ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΚΣ+ ζηνλ Καλνληζκφ κε ηα ηξία θεθάιαηα ηνπ ππιψλα ζα 

νδεγήζεη ζε ελαξκφληζε κε ηνλ Δπξσπατθφ Ππιψλα Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ. 
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Σν ΔΚΣ +, ζα ζηξαθεί ηελ πεξίνδν 2021-2027 πξνο έλα κείγκα πνιηηηθψλ πνπ 

ππεξαζπίδεηαη ηα επξσπατθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Ζ αλαβάζκηζε ησλ επξσπατθψλ 

θαλφλσλ κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο πνπ ςεθίζηεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο (3/12/2019), ε αχμεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ γηα απηφ δηάζηεκα είλαη ζεηηθά δείγκαηα. Τπάξρεη φκσο 

αξθεηφο δξφκνο πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί σο πξνο ηελ αλάπηπμε κηαο πην Κνηλσληθήο 

Δπξψπεο, θαζψο ζηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ζνβαξφ θνηλσληθφ έιιεηκκα. 

Ζ ζπλνιηθή κνπ άπνςε είλαη φηη νη πφξνη ηνπ ΔΚΣ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο 

δπλαηφηεηεο πνπ ζε άιιε πεξίπησζε δελ ζα ππήξραλ απφ εζληθνχο πφξνπο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν φισλ είλαη φηη ην ΔΚΣ ππνρξέσζε ηηο θπβεξλήζεηο λα πξνβνχλ ζε  

αλζξσπνθεληξηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σν ΔΚΣ απνηειεί ζηνηρείν ζηαζεξφηεηαο θαη κνριφ 

αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο Δπξψπεο, παξά ην φηη ν ξφινο ηνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί 

ψζηε λα εθπιεξψζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε κηαο πην Κνηλσληθήο Δπξψπεο δελ πξαγκαηψλεηαη κφλν κε 

ηελ έθθξαζε επρψλ ή επζεβψλ πφζσλ. Απηφ άιισζηε ππνλνεί ε ζέζε πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζηελ πξνθεηηθή θξάζε ηνπ Ρνκπέξ νπκάλ: «Ζ Δπξψπε δελ ζα δεκηνπξγεζεί δηακηάο, 

νχηε σο έλα ζπλνιηθφ νηθνδφκεκα: ζα δηακνξθσζεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα 

επηηεχγκαηα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξψηα κηα πξαγκαηηθή αιιειεγγχε» 

(Γεσξγαθφπνπινο, 2018: 13). Δλ πξνθεηκέλσ απαηηείηαη ε κεηαηξνπή ηεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ζε επξσπατθή πξνηεξαηφηεηα. Οη ζηφρνη ηεο δηαθήξπμεο ηεο Ρψκεο: α) 

εληαία αγνξά β) Κνηλσληθή Δπξψπε γ) ηζρπξή ζηελ δηεζλή ζθελή δ) κε αζθαιή 

ζχλνξα, ζα θαηαζηεί ρσξίο αληίθξηζκα αλ ε ΔΔ δελ πξνσζήζεη κηα win-win 

ζπλεξγαζία (Δκκαλνπήι, 2017). 

 Δλ ζπλερεία παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρεηα ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ΔΚΣ, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ην θνηλσληθφ ηνπ πξφζεκν. Άιισζηε κε 

ηελ θξίζε μεθίλεζε έλαο γφληκνο δηάινγνο πνπ νδεγεί ζε πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πνπ 

πξνεγνπκέλσο δελ είρε δνζεί ηφζε βαξχηεηα. Ζ εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο θξίζεο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ Δπξψπε θαη ηε ρψξα καο. 

1. Απαηηείηαη ζεβαζκφο θαη πξνζηαζία ηεο λνκνζεζίαο δειαδή : 

α) ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ 

β) ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ 

γ) ηνπ  Δπξσπατθνχ Ππιψλα Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ 
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δ) ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΔ.  

2. Θα πξέπεη λα ππάξμεη κηα θαηά πνιχ γελλαηφηεξε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

ΔΚΣ. 

3. Υξεηάδεηαη νξζνινγηθή θαη δηαθαλήο επέλδπζε ησλ πφξσλ. 

4. Ζ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζα πξνζθέξεη θνηλσληθέο δηθιείδεο γηα ηελ 

επίηεπμε λέαο ππεξεζληθήο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, φπνπ ν θαπηηαιηζκφο ζα έρεη 

επηφηεξε κνξθή. Απηφ γηαηί ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα επηδξνχλ α) ζηελ αηνκηθή 

επεκεξία β) ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε γ) ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.  

Σν επίπεδν ησλ θαζνιηθψλ εμηζσηηθψλ δηθαησκάησλ θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή κε ηεο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (δηαζθάιηζε ηεο θάιπςεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ, εγγχεζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ειεπζεξία, βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο - άκβιπλζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηαθνξψλ). «Πξφθεηηαη γηα θνηλσληθά εθηθηή έθβαζε φηαλ ππάξρνπλ νη 

θαηάιιεινη πφξνη» (Βεληέξεο, 2015: 281). 

5. Κνηλσληθή παξέκβαζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ξπζκίζεσλ, κεραληζκψλ θνηλνηηθήο 

αιιειεγγχεο θαη φρη πξνο ηελ θαηεχζπλζε «race to the bottom». Απηφ ζεκαίλεη 

ελίζρπζε ηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ξφινπ ηεο. 

6. Γηα λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζχγθιηζε είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε 

θαη αλαδηάξζξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΚΣ ζηνλ επξσπατθφ Νφην θαη ε 

εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε εληαίν ηξφπν γηα φια θξάηε-κέιε.    

7. ηελ ΔΔ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή θηιηθψλ πνιηηηθψλ πξνο ηα αζζελεζηέξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

θξάηνπο. 

8. Δίλαη θξίζηκν λα εηζαρζνχλ θαηλνηφκεο πνιηηηθέο πνπ ζα έρνπλ άκεζν αληίθηππν 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε, ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ηνπ θαη δελ ζα 

εμαληινχληαη κφλν ζε καθξφπλνα θαη κεγαιεπήβνια ζρέδηα. 

9. Ζ εξγαιεηνπνίεζε ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, θαηά ηελ νπνία νη ζπιινγηθέο αμίεο 

εμαζζελνχλ, ε αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο θαηαθεξκαηίδεηαη θαη νη αμίεο απνδνκνχληαη 

είλαη άζθνπε. Σν ηδεαηφ ζα ήηαλ ε Κνηλσληθή Πνιηηηθή λα έρεη αθαδεκατθή έλλνηα σο 

επηζηεκνληθφ πεδίν πξνάζπηζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

χκθσλα κε ηνλ Εαλ Μνλέ «νη άλζξσπνη απνδέρνληαη ηελ αιιαγή κφλν φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα, θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα κφλν φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ θξίζεηο» (Γεσξγαθφπνπινο, 2018: 13). Ζ πνιπζχλζεηε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θξίζε ηεο επνρήο καο δεκηνπξγεί επθαηξίεο αιιαγψλ θαη 

επαλαηνπνζέηεζεο. Οη θνηλσληθέο  αιιαγέο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 
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Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Δπ’ απηνχ ινηπφλ νξζφηαηα ν Καζεγεηήο Γεκήηξεο Βεληέξεο 

αλαθέξεη ην δένλ γελέζζαη: «Οη ζηφρνη ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα απηή δηαλεκεηηθή 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε εμαξηψληαη απφ ην κέηξν επηδίσμεο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη 

απφ ην επίπεδν θάιπςεο ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθξίλεη κηα θνηλσλία - ζηφρνη 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ αθεηεξία θαη κε ηελ άκβιπλζε 

ησλ αδηθαηνιφγεησλ αδηθηψλ ζην απνηέιεζκα» (Βεληέξεο, 2015: 280).  
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Δπελδχνπκε ζηνλ άλζξσπν. 

http://www.esfhellas.gr (πξνζπειάζηεθε 27/4/2019) 

 

4. Δπίζεκε ηζηνζειίδα γηα ην ΔΠΑ 2014-2020 Αλάπηπμε - Δξγαζία - Αιιειεγγχε, 

Διιεληθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 

https://www.espa.gr (πξνζπειάζηεθε 27/4/2019) 

 

5. Ηζηνζειίδα γηα ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή - Κνηλσληθή Θεσξία. 

http://socialpolicy.gr/ (πξνζπειάζηεθε 27/4/2019) 

 

6.  Taxheaven, Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ην λέν Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην  

     Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε ηελ πεξίνδν 2021-2027.          

      https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40820  (πξνζπειάζηεθε 27/4/2019) 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=el&newsId=2766
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/social-fund/πππ
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=0&catId=701&langId=en&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=0&catId=701&langId=en&moreDocuments=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htm
http://www.esfhellas.gr/
http://socialpolicy.gr/
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40820
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7. Taxheaven, Πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ: Νέν Κνηλσληθφ Σακείν, Σακείν 

Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε θαη Σακείν γηα ηε Γηθαηνζχλε, ηα 

Γηθαηψκαηα θαη ηηο Αμίεο.  

  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40817 (πξνζπειάζηεθε 27/4/2019) 

 

8. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ήπεηξνο 2014-2020 ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

  http://peproe.gr/moc-dimosiotita/60-news/395-60-years-es 

 (πξνζπειάζηεθε 27/4/2019) 

 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40817ππππ

