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Ρερίληψη 

 

Θ εννοιολογικι προςζγγιςθ του όρου «Δθμόςια Ρολιτικι» κακϊσ επίςθσ και του όρου 

που ςχετίηεται με τθν «Ραροχι Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν» δεν προςδιορίηονται ευκόλωσ, γι’ αυτό 

άλλωςτε ζωσ και ςιμερα δεν ζχει δοκεί ςαφισ και κοινά αποδεκτόσ από τθν επιςτθμονικι 

κοινότθτα οριςμόσ για τισ παραπάνω ζννοιεσ. Θ απόπειρα προςζγγιςθσ αμφοτζρων των 

παραπάνω όρων κακϊσ επίςθσ και του όρου τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ, για τουσ λόγουσ που κα 

αναπτυχκοφν κατωτζρω, κρίνεται αναγκαία προκειμζνου να υπάρξει θ κατά το δυνατόν βζλτιςτθ 

αποτφπωςθ των διαλαμβανομζνων ςτθν παροφςα εργαςία. Θ εννοιολογικι αποτφπωςθ των 

αμζςωσ παραπάνω όρων κρίνεται εξόχωσ ςπουδαία, κακόςον θ δθμιουργία των Κοινωνικϊν 

Υπθρεςιϊν κατ’ αρχιν, ςυνακόλουκα δε θ αποτελεςματικι τουσ δράςθ και θ εξυπθρζτθςθ του 

ςκοποφ δθμιουργίασ τουσ, ιτοι του Δθμοςίου Συμφζροντοσ των εξυπθρετοφμενων από αυτζσ, 

είναι προαπαιτοφμενο ζτςι ϊςτε να κατανοθκεί πλθρζςτερα θ παροχι των Κοινωνικϊν 

Υπθρεςιϊν, ωσ Δθμόςια Ρολιτικι, εν προκειμζνω, ςτθν περίπτωςθ του Διμου Καλαμάτασ. Στθν 

παροφςα εργαςία, μεταξφ άλλων, παρατίκενται οι λειτουργικζσ δομζσ του Διμου, 

καταγράφονται οι απόψεισ των χρθςτϊν των Υπθρεςιϊν αυτϊν και προτάςεισ ςχετικϊσ με τθν 

καλφτερθ λειτουργία των δομϊν αυτϊν, ενϊ δια ερωτθματολογίου διανεμθκζντοσ ςτουσ χριςτεσ 

των δομϊν αποτυπϊνονται οι απαντιςεισ τουσ, τα απορρζοντα εκ τθσ ζρευνασ ςυμπεράςματα 

κακϊσ και προτάςεισ για το μζλλον.   

Λζξεισ κλειδιά:  Δθμόςια Ρολιτικι - Κοινωνικό Κράτοσ -  Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ - Διμοσ Καλαμάτασ  
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Abstract 

 

The conceptual approach of the term "Public Policy" as well as the term related to the 

"Provision of Social Services" are not easily defined, which is why up today no clear and commonly 

accepted definition of the above meanings has been given by the scientific community. The 

attempt to approach both of the above terms, as well as the term of social policy is deemed 

necessary in order to have the best possible reflection of what is included in the present work, for 

the reasons that will be developed below. The conceptual depiction of the immediately above 

terms is considered extremely important as the creation of Social Services in principle and 

consequently their effective action and service of the purpose of their creation, meaning the 

Public Interest of those served by them, is a prerequisite to fully understand the provision of Social 

Services, as Public Policy, in this case, in the case of the Municipality of Kalamata. In the present 

work, among others, the functional structures of the Municipality are presented, the opinions of 

the users of these Services are recorded and suggestions regarding the better operation of these 

structures are presented. A questionnaire was distributed to the users of the structures, their 

answers and the results were recorded and finally suggestions for the future were made. 

 

Keywords: Public Policy - Welfare State - Social Services - Municipality of Kalamata 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o 

 

Δημόςια Ρολιτική και Κοινωνικό Κράτοσ  

 

1.1 Θ ζννοια και τα χαρακτηριςτικά τησ Δημόςιασ Ρολιτικήσ 

 

Ιδθ κατά το παρελκόν ζχουν γίνει αρκετζσ απόπειρεσ προςζγγιςθσ τθσ ζννοιασ τθσ 

Δθμόςιασ Ρολιτικισ, με τον οριςμό του J. Anderson να χαρακτθρίηεται από ζντονα ςθμεία 

ςαφινειασ και λειτουργικότθτασ, κακϊσ προςδιορίηει τθν ζννοια αυτι ωσ «Μια ςειρά ςκόπιμων 

και ςχετικά ςτακερϊν ενεργειϊν, που αναπτφςςονται από κυβερνθτικά ςϊματα και γενικότερα 

επίςθμουσ φορείσ εξουςίασ, για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ προβλιματοσ ι ενόσ ηθτιματοσ που 

προκαλεί το ενδιαφζρον»1. Ρεραιτζρω, πλζον του παραπάνω οριςμοφ παρατίκενται οι 

προςεγγιςτικζσ απόπειρεσ ερμθνείασ του Easton (1953), ο οποίοσ ωσ Δθμόςια Ρολιτικι 

χαρακτθρίηει τθν «… εξουςιαςτικι κατανομι αξιϊν για τθν κοινωνία…. », του Dye (1975)  κατά τον 

οποίο «…. οι κυβερνιςεισ επιλζγουν ι δεν επιλζγουν να πράξουν….», του Eyestone (1971) όπου θ 

Δθμόςια Ρολιτικι χαρακτθρίηεται ωσ « …. οι ςχζςεισ τθσ κυβζρνθςθσ με το περιβάλλον τθσ …», 

του Rose (1969) κατά τον οποίον πρόκειται για «… για μακρά ςειρά λίγο – πολφ ςυςχετιηομζνων 

ενεργειϊν κακϊσ και οι ςυνζπειζσ τουσ ςε αυτοφσ που αφοροφν …. » και του Jenkins (1978), ο 

οποίοσ εννοιολογικά προςδιορίηει τθν Δθμόςια Ρολιτικι ωσ «…. ζνα ςφνολο ςυςχετιηομζνων 

αποφάςεων που λαμβάνονται από ζναν πολιτικό ι μια ομάδα πολιτικϊν και αφορά ςτθν επιλογι 

ςτόχων και μζςων για τθν επίτευξι τουσ ςτα πλαίςια μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ όπου κατ’ 

αρχιν αυτοί οι δρϊντεσ κα ζχουν τθ δφναμθ να τισ υλοποιιςουν…..». Ανεξαρτιτωσ του ποιοσ εκ 

των παραπάνω οριςμϊν αποδίδει πλθρζςτερα τθν ζννοια τθσ Δθμόςιασ Ρολιτικισ, είναι 

                                                           
1
  Anderson J (1995), «The Exaggerated Death of the Nation – State», In: J. Anderson, C. Brook & A. Cochrane 

(eds.), A. Global World  Re-ordering Political Space. Oxford: Oxford University Press and The Open University 
: 65-106  
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προφανζσ πωσ αυτι άλλοτε ορίηεται με τθν ςτενι του όρου ζννοια και περιλαμβάνει μόνο τισ 

πολιτικζσ αποφάςεισ και τουσ φορείσ δθμόςιασ εξουςίασ (Easton  και Dye), άλλοτε πάλι φζρει 

ςτοιχεία ευρφτθτασ και περιλαμβάνει το ςχζδιο δράςθσ τθσ, που ςυνίςταται ςτθν υλοποίθςθ των 

πολιτικϊν αποφάςεων (Rose και Jenkins), ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ δίδεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα 

ςτο περιβάλλον τθσ δθμόςιασ πολιτικισ (Eyestone). Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ ανεξαρτιτωσ των 

όςων ζχουν αμζςωσ παραπάνω αναπτυχκεί κοινι ςυνιςταμζνθ και βαςικόσ πυλϊνασ ςφνδεςθσ 

όλων των προςεγγιςτικϊν τθσ ζννοιασ αποπειρϊν είναι θ παρουςία των επιςιμων φορζων 

εξουςίασ και των κυβερνθτικϊν ςωμάτων (οποιαςδιποτε βακμίδασ) ωσ βαςικϊν δρϊντων τθσ 

Δθμόςιασ Ρολιτικισ.  

Εςτιάηοντασ ςτον πρϊτο των αναπτυχκζντων οριςμϊν, δίχωσ να αγνοοφνται οι λοιπζσ 

εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ, αναμφίβολα προκφπτουν εξ αυτοφ οριςμζνα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά που διαπνζουν τθν ζννοια τθσ Δθμόςιασ Ρολιτικισ και τα οποία ζχουν ωσ 

ακολοφκωσ:  

Α. Ρρόκειται για δράςθ ςκοπιμότθτασ, θ οποία βαςίηεται ςε ςτοιχεία προγραμματιςμοφ 

και επιδιϊκει τθν επζλευςθ ςυγκριμζνων αποτελεςμάτων τα οποία δεν ζχουν ςτοιχεία τυχαίων ι 

τυχθρϊν γεγονότων αλλά είναι μεκοδευμζνεσ ενζργειεσ από τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ οι οποίεσ 

και ςκοποφν ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνου ςτόχου ο οποίοσ και ζχει εκπονθκεί από τθν πλευρά 

του επιχειροφντοσ Οργάνου, προκειμζνου να επζλκουν τα οριοκετθμζνα και ςαφϊσ 

προςδιοριςμζνα αποτελζςματα.    

Β. Εκπονείται και εφαρμόηεται από επίςθμουσ φορείσ εξουςίασ οι οποίοι ζχουν ιδιαίτερθ 

νομικι υποχρζωςθ να αναλάβουν δράςθ ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ, ωσ αυτζσ ζχουν 

οριοκετθκεί και προκφπτουν από το νομικό πλαίςιο εντόσ του οποίου δρουν και επιχειροφν 

προκειμζνου να επιτφχουν τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ. Με άλλα λόγια πρόκειται για 

ςυντεταγμζνεσ και εντόσ των προβλεπόμενων νομικϊν ςτεγανϊν και τικεμζνων νομικϊν κανόνων 

δικαίου, ενζργειεσ, οι οποίεσ επιδιϊκουν ςαφι και ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα, επ’ ωφελεία 

του πολίτθ, μετουςιϊνοντασ μια εκ των αποςτολϊν του Κράτουσ που ςυνίςταται ςτθν ανάπτυξθ 

και τθν κοινωνικι πρόοδο των πολιτϊν. 

Γ. Αποτελείται από μια ςειρά αλλθλζνδετων και ςυνεχόμενων ενεργειϊν που 

λειτουργοφν ωσ οντότθτα που φζρουν χαρακτθριςτικά ακολουκίασ και δθ τθν κζςπιςθ των 

κανόνων δικαίου που χαρακτθρίηουν τθν Δθμόςια Ρολιτικι το μεν, αλλά και τθν μετουςίωςθ των 

κανόνων δικαίου και τθν πρακτικι των εφαρμογι προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ εφαρμογι των 

ςτθν κακθμερινότθτα επ’ ωφελεία του τελικοφ αποδζκτθ που είναι ο πολίτθσ. Με άλλα λόγια θ 
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Δθμόςια Ρολιτικι ςυνιςτά απότοκο τθσ κεςπιηόμενθσ νομοκεςίασ και αποτελεί εκτελεςτικι 

πράξθσ εμπεριζχουςασ ςτοιχεία εξαναγκαςμοφ.  

Δ. Δφναται να ζχει χαρακτιρα δράςεωσ ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ενεργεί 

επιδιϊκοντασ ζνα ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα αλλά και αδράνειασ ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ κατά 

τισ οποίεσ οι φορείσ εξουςίασ, ςε αντίκεςθ με τθν περίπτωςθ δράςεωσ, αποφαςίηουν να μθν 

ενεργιςουν για κάποιο ηιτθμα μθ λαμβάνοντασ ςχετικι απόφαςθ.  

Ε. Ρεριλαμβάνει τισ επιδιϊξεισ των Δθμοςίων Φορζων  και όχι αυτό το οποίο ζχουν ωσ 

πρόκεςθ να πράξουν μελλοντικϊσ. Το παραπάνω διαφοροποιεί τθν Δθμόςια Ρολιτικι από τθν 

εξαγγελία, κακϊσ ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ εκφράηονται ςκζψεισ – δθλϊςεισ πρόκεςθσ και 

επιδιωκόμενου μελλοντικοφ αποτελζςματοσ που δεν ςυνοδεφονται από τθ λιψθ αποφάςεων 

δράςθσ. 

 

1.2 Θ Δημόςια Ρολιτική και οι κοινωνικζσ τησ επιπτϊςεισ 

 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςθμειωκεί πωσ ιδθ από το 1964 ο Lowi διαφοροποιεί τισ 

δθμόςιεσ πολιτικζσ αναλόγωσ των επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν κοινωνία και τισ διαχωρίηει ςε 

διανεμθτικζσ, αναδιανεμθτικζσ, ρυκμιςτικζσ και αυτορυκμιςτικζσ. 

 Οι διανεμθτικζσ πολιτικζσ χαρακτθρίηονται από τθν κατανομι παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

και γενικϊν ωφελειϊν είτε ςε τμιματα του πλθκυςμοφ, ςε ομάδεσ προςϊπων ι νομικά 

πρόςωπα. Ζτςι επί παραδείγματι αυτζσ οι πολιτικζσ μπορεί να ςυνίςταται ςτθν δανειοδότθςθ 

μιασ εταιρίασ προκειμζνου να γίνει περιςςότερο ανταγωνιςτικι, τθν παροχι κινιτρων ςε ομάδεσ 

προςϊπων (π.χ. ςυνεταιριςμοφσ) για τθν ανάπτυξι των, τθν φπαρξθ φορολογικϊν ελαφρφνςεων 

κ.λπ. με κοινό ςυνικωσ χαρακτθριςτικό τθσ περίπτωςθσ των διανεμθτικϊν πολιτικϊν να είναι θ 

χριςθ δθμοςίων κονδυλίων.  

 Οι αναδιανεμθτικζσ πολιτικζσ παρουςιάηουν δυςκολίεσ, κακϊσ πρόκειται για 

προςπάκειεσ ανακατανομισ οικονομικϊν αλλά και κεςμικϊν πόρων οι οποίεσ διαταράςςουν 

κεκτθμζνα ατομικά δικαιϊματα, κακϊσ αναδιατάςςουν και δθμιουργοφν μζςω τθσ 

αναδιανεμθτικισ πολιτικισ αναταράξεισ ςτουσ  πολίτεσ εξαιτίασ τθσ πολιτικισ αυτισ.  

 Οι ρυκμιςτικζσ πολιτικζσ, ωσ προκφπτει και από τθν λεκτικι διατφπωςθ του όρου κζτουν 

όρια και περιοριςμοφσ ωσ προσ τθν ςυμπεριφορά τόςο του ατόμου, ωσ μονάδα, όςο και των 

πολιτϊν, ωσ κοινωνικό ςφνολο. Με άλλα λόγια θ εφαρμογι τουσ περιορίηει τθν ελευκερία τθσ 

επιλογισ και τθν ευχζρεια δράςθσ κζτοντασ ςχετικοφσ περιοριςμοφσ ωσ προσ τισ δυνατότθτεσ 
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ενεργειϊν με χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα ρυκμιςτικισ πολιτικισ να είναι οι ποινικζσ 

διατάξεισ που αποςκοποφν ςτθν μείωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ.  

 Οι αυτορυκμιςτικζσ πολιτικζσ αποτελοφν κατά πολλοφσ υποςφνολο των ρυκμιςτικϊν 

πολιτικϊν, κακϊσ ςτθν περίπτωςι τουσ ο ζλεγχοσ αςκείται από τθν ίδια τθν ομάδα ωσ μζςο 

προςταςίασ αυτισ και των γενικότερων ςυμφερόντων τθσ όπωσ για παράδειγμα θ εξαςφάλιςθ 

ειδικισ αδείασ από τον οικείο ςφλλογο για τθν άςκθςθ μιασ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ.   

Σφμφωνα με τον Edelmann (1964) θ Δθμόςια Ρολιτικι μπορεί να διακρικεί ωσ υλικι και 

ςυμβολικι το μεν και ωσ ουςιαςτικι και διαδικαςτικι το δε. Ζτςι, ςτθν μεν πρϊτθ των αμζςωσ 

παραπάνω περιπτϊςεων οι υλικζσ πολιτικζσ δίδουν υλικοφσ πόρουσ ςτουσ αποδζκτεσ τουσ 

ωφελϊντασ τουσ τθν ςτιγμι που ταυτοχρόνωσ μπορεί να αποδυναμϊνουν κάποιουσ άλλουσ. Τθν 

ίδια ςτιγμι οι ςυμβολικζσ πολιτικζσ δεν ζχουν υλικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ πολίτεσ, αλλά επιδιϊκουν 

τθν προάςπιςθ αξιϊν όπωσ θ κοινωνικι δικαιοςφνθ, θ προάςπιςθ ατομικϊν και κοινωνικϊν 

δικαιωμάτων. Τζλοσ και ωσ προσ τθν ενότθτα των επιπτϊςεων των Δθμοςιϊν Ρολιτικϊν 

αναφζρκθκε πωσ αυτι μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ουςιαςτικι αλλά και διαδικαςτικι. Στθν μεν 

πρϊτθ των περιπτϊςεων οι ουςιαςτικζσ πολιτικζσ ςυνίςτανται ςτισ ενζργειεσ τθσ πολιτείασ να 

ςυνδράμουν ςτθν βελτίωςθ των όρων διαβίωςθσ των πολιτϊν όπωσ λ.χ. με τθν καταςκευι τθσ 

γζφυρασ ίου – Αντιρρίου, προκειμζνου να μειωκεί ο χρόνοσ μετάβαςθσ από το ζνα γεωγραφικό 

διαμζριςμα ςτο άλλο, να εξαςφαλιςκεί θ μετάβαςθ από τθν μια περιοχι ςτθν άλλθ με λιγότερο 

κίνδυνο για τον πολίτθ κ.λπ., ςτθ δεφτερθ δε περίπτωςθ οι διαδικαςτικζσ πολιτικζσ ςχετίηονται με 

τον τρόπο λειτουργίασ και τθν εςωτερικι οργάνωςθ των εκάςτοτε φορζων υλοποίθςθσ τθσ 

Δθμόςιασ Ρολιτικισ. 

 Ιδθ παραπάνω αναφζρκθκε ότι πζραν τθσ διάκριςθσ των δθμοςίων πολιτικϊν αναλόγωσ 

των επιπτϊςεϊν τουσ αναλόγωσ του εφρουσ ςυμμετοχισ των προςϊπων ςτθν πολιτικι 

διακρίνονται τρία επίπεδα2. Θ μικροπολιτικι (micropolitics) ςυνίςταται ςτθν προςπάκεια 

κάρπωςθσ για τουσ ιδίουσ ωφελειϊν ςυνεπεία τθσ κυβερνθτικισ δράςθσ - πολιτικισ, τθν ςτιγμι 

κατά τθν οποία ςτθν μακροπολιτικι (macropolitics) επιδιϊκεται από τθν πλευρά τθσ 

κυβερνθτικισ δράςθσ και πολιτικισ ακριβϊσ το αντίκετο, ιτοι θ δια των ενεργειϊν τθσ Διοίκθςθσ 

ωφζλεια απροςδιόριςτου αρικμοφ προςϊπων για τθν προαγωγι του Δθμοςίου Συμφζροντοσ. 

Τζλοσ κατά τθν διάκριςθ τθσ πολιτικισ υποςυςτθμάτων (subsystem politics) περιλαμβάνονται οι 

ςχζςεισ μεταξφ κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και ομάδων ςυμφερόντων. 

 

                                                           
2
 Redford, 1969 
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1.3 Το Κοινωνικό Κράτοσ ωσ θεματοφφλακασ κοινωνικήσ πολιτικήσ 

 

Στθν ενότθτα που προθγικθκε καταγράφθκε θ εννοιολογικι προςζγγιςθ του όρου 

Δθμόςια Ρολιτικι, θ οποία είναι αλλθλζνδετθ με τθν παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και 

κοινωνικισ πολιτικισ. Ρριν προχωριςουμε ςτθν εννοιολογικι αποτφπωςθ των όρων Κοινωνικζσ 

Υπθρεςίεσ και Κοινωνικι Ρολιτικι δζον είναι να γίνει ςαφζσ πωσ θ παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν 

εναρμονίηεται με τθν γενικότερθ κοινωνικι πολιτικι θ οποία υπαγορεφεται από τουσ 

Συνταγματικοφσ Κεςμοφσ και τθν κείμενθ νομοκεςία. Με άλλα λόγια οι παρεχόμενεσ κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ ςυμπορεφονται και αλλθλεπιδροφν με τθν κοινωνικι πολιτικι, κακϊσ θ τελευταία 

αποτελεί ζκφραςθ Κοινωνικοφ Κράτουσ.  

 Θ φπαρξθ Κοινωνικοφ Κράτουσ ανκρωποκεντρικοφ χαρακτιρα με ςεβαςμό ςτα ατομικά 

και κοινωνικά δικαιϊματα αποτελεί τον κεμζλιο λίκο προκειμζνου να μιλοφμε για Κράτοσ 

Ρρόνοιασ και κράτοσ Κοινωνικοφ χαρακτιρα με παροχζσ κοινωνικοφ χαρακτιρα με ςθμείο 

αναφοράσ τθν πρόοδο ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Δίχωσ τα παραπάνω ςε καμία 

περίπτωςθ δεν μιλοφμε για Κοινωνικό Κράτοσ και κατ’ επζκταςθ φπαρξθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, 

ςε οποιαδιποτε βακμίδα, κακϊσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχουμε τθν Διοίκθςθ πλιρωσ 

απομονωμζνθ και εμφανϊσ αποςταςιοποιθμζνθ από και προσ τον πολίτθ, ενεργοφςα απουςία 

του πολίτθ και δίχωσ τον πολίτθ, οδθγϊντασ με τον τρόπο αυτό ςε μια αναχρονιςτικι και 

αποςτειρωμζνθ Διοίκθςθ αποξενωμζνθ από οποιαδιποτε εξζλιξθ. Εξάλλου το άρκρο 25 του Σ. 

προβλζπει τθν Ρολιτειακι Υποχρζωςθ  να εγγυθκεί τθν προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων 

και τθν διαςφάλιςθ τθσ ανεμπόδιςτθσ άςκθςθσ αυτϊν το μεν, το δε κατοχυρϊνει τθν αρχι του 

Κοινωνικοφ Κράτουσ δικαίου θ οποία ςυνδζει τθν κοινωνικι με τθν δικαιοκρατικι  αρχι. Για τθν 

ενότθτα του λόγου ςθμειϊνεται πωσ ο όροσ Κοινωνικό Κράτοσ ειςιχκθ ςτο πολιτικό λεξιλόγιο ςτα 

τζλθ του Δευτζρου Ραγκοςμίου Ρολζμου και τα πρϊτα χρόνια που ακολοφκθςαν τθν λιξθ του με 

τθν κοινωνικι νομοκεςία και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ζκτοτε να αποτελοφν ςτοιχείο αρρικτωσ 

ςυνδεδεμζνο τθσ κοινωνικισ ηωισ. Είναι το επακόλουκο και ςυγκεκριμζνα το πολιτικό 

αποτζλεςμα του μεταπολεμικοφ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ όπου από 

τθν μία ςυνίςταται ςτθν αποδοχι από τισ δυνάμεισ τθσ εργαςίασ τθσ λειτουργίασ των κεςμϊν τθσ 

ελεφκερθσ αγοράσ και του οικονομικοφ ανταγωνιςμοφ και από τθν άλλθ τθν αποδοχι από τθν 

πλευρά του κεφαλαίου των βαςικϊν κοινωνικϊν, οικονομικϊν και εν γζνει δικαιωμάτων των 

πολιτϊν.   

Το Κοινωνικό Κράτοσ τόςο κεντρικά όςο και ςε αυτοδιοικθτικό επίπεδο είναι το 

αποτζλεςμα μιασ διαρκοφσ πορείασ μεταρρυκμιςτικοφ χαρακτιρα με τον Δθμιτριο Τςάτςο να 
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υποςτθρίηει τθν άποψθ πωσ « … το Κοινωνικό Κράτοσ ςυνιςτά τθν απάντθςθ ςτο κράτοσ δικαίου, 

λειτουργϊντασ παρεμβατικά ςτισ υφιςτάμενεσ ςχζςεισ ιδιοκτθςίασ μεταξφ ιδιωτϊν με ςκοπό τθν 

ανακατανομι των αγακϊν και ςυνακόλουκα, τθν απόδοςθ κοινωνικισ Δικαιοςφνθσ … », τον 

Ανδρζα Γ. Δθμόπουλο να το χαρακτθρίηει ωσ «Κοινωνικό - ανκρωπιςτικό Κράτοσ (Sozialstaat) 

είναι το κράτοσ εκείνο που ςυνταγματικά υποχρεοφται, (όχι μόνο να ςζβεται, αλλά) να 

προςτατεφει και να εξαςφαλίηει τθν ανκρϊπινθ αξία »3, τον Γεϊργιο Κατροφγκαλο να το 

προςδιορίηει ωσ « το κράτοσ εκείνο που αναλαμβάνει κεςμικά υποχρεϊςεισ ςχετικά με τθν 

εξαςφάλιςθ βαςικϊν αναγκϊν των πολιτϊν του»4 και τον Ian Gough να προςδιορίηει τθν 

παραπάνω ζννοια ωσ « Κοινωνικό Κράτοσ είναι θ χριςθ Κρατικισ εξουςίασ με ςκοπό τθν 

τροποποίθςθ ςτθν αναπαραγωγι τθσ εργαςιακισ δφναμθσ και τθ ςυντιρθςθ του μθ – 

εργαηομζνου πλθκυςμοφ ….»5. Κοινι ςυνιςταμζνθ των παραπάνω οριςμϊν αποτελεί το ότι το 

Κοινωνικό Κράτοσ τόςο ςτθν κεντρικι πολιτικι του ςκθνι όςο και ςτθν Αυτοδιοικθτικι του 

ζκφραςθ ςτοχεφει και επικεντρϊνεται ςτθν εξαςφάλιςθ και ςτθν εξελικτικι πορεία τθσ 

ανκρϊπινθσ αξίασ εξαςφαλίηοντασ τα εχζγγυα που απαιτοφνται για τθν πρόοδο του ανκρϊπου 

τόςο ωσ μονάδοσ όςο και μζςω του κοινωνικοφ ςυνόλου του οποίου διατελεί μζλοσ.  

Το Κοινωνικό Κράτοσ εμπεριζχει τισ ακόλουκεσ δφο ομάδεσ  δραςτθριοτιτων με τθν μεν 

πρϊτθ να ςυνίςταται ςτθν παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν από το Κράτοσ προσ τουσ πολίτεσ, 

όπωσ επί παραδείγματι θ κοινωνικι αςφάλιςθ, θ εκπαίδευςθ, θ κοινωνικι πρόνοια, θ υγεία, θ 

δικαιοςφνθ κ.λπ., με τισ υπθρεςίεσ αυτζσ να διαχωρίηονται ςε υπθρεςίεσ ςε είδοσ (λ.χ. θ 

εκπαίδευςθ) και χριμα (λ.χ. θ ςφνταξθ, ο μιςκόσ) και τθν δεφτερθ να ςυνίςταται ςτθν κρατικι 

ρφκμιςθ ιδιωτικϊν δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και τα 

παρεχόμενα δθμόςια αγακά όπωσ ενδεικτικά θ υποχρεωτικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, θ εργατικι 

νομοκεςία κ.λπ.    

Συμπεραςματικά λοιπόν, το Κοινωνικό Κράτοσ αποτελεί τον εγγυθτι και τον «βαςικό 

μζτοχο» ο οποίοσ κακορίηει, διαμορφϊνει, ςυντθρεί, διαπλάκει, εξαςφαλίηει, δια τθσ 

εφαρμοηόμενθσ κοινωνικισ του πολιτικισ, των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν προκειμζνου ο τελικόσ 

αποδζκτθσ των υπθρεςιϊν αυτϊν είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ μιασ κοινωνικισ ομάδασ να 

τφχει αποδζκτθσ των ευεργετικϊν επιδιωκομζνων αποτελεςμάτων αυτισ.    

 

                                                           
3
 Δθμθτρόπουλοσ Α. (2004), Γενικι Συνταγματικι Κεωρία, Σφςτθμα Συνταγματικοφ Δικαίου, τόμοσ Α, 

Εκδόςεισ Αντ. Ν. Σάκκουλα , Ακινα – Κομοτθνι, 176 ςελ.   
4
 Κατροφγκαλοσ Γ. (1998), «Το κοινωνικό κράτοσ τθσ μεταβιομθχανικισ εποχισ », Ακινα - Κομοτθνι , 108 

ςελ. 
5
 Gough I. (2008), « Θ Ρολιτικι Οικονομία του Κοινωνικοφ Κράτουσ» εκδ. Σάκκουλα , 95 ςελ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

Θ Κοινωνική Ρολιτική ςτην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

 

2.1 Ειςαγωγικά 

 

Σε ακολουκία των όςων ιδθ αναπτφχκθκαν προκφπτει ότι θ παροχι κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν είτε ςτον πολίτθ είτε ςτο κοινωνικό ςφνολο βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν 

Κοινωνικι Ρολιτικι. Θ τελευταία κακορίηει τθν ποιότθτα αλλά και το μζγεκοσ των Υπθρεςιϊν 

κοινωνικοφ χαρακτιρα. Ζτςι, ςε κακεςτϊτα αυταρχικοφ ι ςυντθρθτικοφ χαρακτιροσ με 

περιοριςμζνα τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα με τθν Κεντρικι Εξουςία να ςυγκεντρϊνει το 

ςφνολο των εξουςιϊν, ωσ είναι λογικό, θ Κοινωνικι Ρολιτικι και κατ’ επζκταςθ θ φπαρξθ 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν επ’ ωφελεία του πολίτθ υςτερεί, τθν ςτιγμι που φιλελεφκερα και 

δθμοκρατικά πολιτεφματα με κεντρικό ςθμείο αναφοράσ τον πολίτθ παρζχουν μεγαλφτερα 

εχζγγυα επαρκοφσ προςφοράσ ποιοτικϊν και αποδοτικϊν κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. Θ Κοινωνικι 

Ρολιτικι διαμορφϊνεται και πραγματϊνεται μζςω αξιϊν όπωσ θ ιςότθτα και θ ελευκερία. 

Εςτιάηει ςε εκείνεσ τισ ενζργειεσ και ςτα διαλαμβανόμενα μζτρα που επικεντρϊνονται ςτθν 

ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ κοινωνίασ και τθν αντιμετϊπιςθ των διαμορφωμζνων αυτισ  

αναγκϊν και τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων6. Σθμείο αναφοράσ τθσ Κοινωνικισ 

Ρολιτικισ αποτελεί θ ανιςότθτα και ο χωριςμόσ τθσ κοινωνίασ. Ζτςι οι διαφορζσ που 

παρουςιάηονται ςτθν εκπαίδευςθ, τθν εργαςία, τθν οικονομικι κατάςταςθ κ.λπ. αποτελοφν το 

εναρκτιριο λάκτιςμα για δθμόςια παρζμβαςθ που επιδιϊκει τθν κεραπεία των διαφορϊν αυτϊν 

και τθν κοινωνικι εξομάλυνςθ. Ρρόκειται ςφμφωνα με τα όςα αναφζρει ο Κεόδωροσ 

                                                           
6
 Spicker P (2008), Social Policy. Themes and Approachnews. Briston : The policy Press  
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Σακελλαρόπουλοσ7 « … για μια ςφνκετθ πολιτικι εφαρμοςτζα ςτα πεδία, των αξιϊν, που ιςχφουν 

ςε μια κοινωνία, τθσ πολιτικισ ιςχφοσ και τθσ εξιςορρόπθςθσ των κοινωνικϊν ςυμφερόντων 

κακϊσ και ςτο πεδίο τθσ επιςτθμονικισ και τεχνικό-διοικθτικισ εφαρμογισ και τθσ λειτουργίασ 

των κεςμϊν του κράτουσ πρόνοιασ….»  

Ζχοντασ προςεγγίςει εννοιολογικά ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν κατανόθςθ των 

διαπραγματευομζνων ςτθν παροφςα εργαςία εννοιϊν, ςτο ςθμείο αυτό κρίνεται ςκόπιμο να 

ακολουκιςει θ ςκιαγράφθςθ του όρου τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ και τοφτο διότι θ τελευταία 

ςυμπορεφεται και επιδρά ςτθν ουςιαςτικι διαμόρφωςθ των Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν, ζννοια θ 

οποία κα αναλυκεί κατωτζρω. Είναι ςαφζσ πωσ θ Κοινωνικι Ρολιτικι, ιτοι θ φπαρξθ μιασ 

Διοίκθςθσ ανκρωποκεντρικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν προαγωγι των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και 

εν γζνει εξζλιξθσ του ατόμου αποτελεί τον βαςικό πυλϊνα ςτον οποίον και ςτθρίηεται θ δόμθςθ 

ικανϊν κοινωνικϊν υπθρεςιϊν που κα ζχουν αποτελεςματικό χαρακτιρα και κα είναι ικανζσ να 

επιτφχουν τουσ ςκοποφσ που ζχουν τεκεί. Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ με γνϊμονα τθν υποβοικθςθ και 

τθν ςτιριξθ του πολίτθ και του κοινωνικοφσ ςυνόλου δίχωσ Διοικθτικι και Αυτοδιοικθτικι 

ςτιριξθ δίχωσ ςαφι και πραγματικι υποβοικθςθ από τουσ φορείσ εξουςίασ και λιψεωσ 

αποφάςεων είναι δυςτυχϊσ καταδικαςμζνθ.     

Θ Κοινωνικι Ρολιτικι χαρακτθρίηεται από μια αζναθ κίνθςθ κακϊσ διαμορφϊνεται, 

αναπτφςςεται, μεταβάλλεται και ςε κάκε περίπτωςθ εναρμονίηεται ι πρζπει τουλάχιςτον να 

εναρμονίηεται με τα κοινωνικά προβλιματα – ηθτιματα και τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ, 

ενεργοποιϊντασ μθχανιςμοφσ ελζγχου κοινωνικοφ χαρακτιρα που αναςχζτουν τισ ατομικζσ 

ελευκερίεσ (όπου κρίνεται αυτό αναγκαίο) επ’ ωφελεία του κοινωνικοφ ςυνόλου, ενϊ απϊτεροσ 

ςκοπόσ τθσ είναι θ κάλυψθ των ανκρϊπινων αναγκϊν δια τθσ παρζμβαςθσ ςε βαςικζσ αρχζσ 

όπωσ θ παιδεία, θ υγεία, θ δικαιοςφνθ, θ αςφάλεια κ.λπ. Θ Κοινωνικι Ρολιτικι ειδικϊσ ςτισ μζρεσ 

μασ είναι εξόχωσ ςπουδαία, κακϊσ ειδικϊσ τα τελευταία χρόνια οι πολίτεσ βιϊνουν πρωτόγνωρεσ 

ςυνκικεσ δθμοςιονομικισ αβεβαιότθτασ και κοινωνικισ κρίςθσ που εντείνουν το αίςκθμα 

αναςφάλειασ με τθν ανεργίασ να βρίςκεται ςε πρωτοφανι υψθλά ποςοςτά άνω του 25% και 

ειδικϊσ τθν ανεργία των νζων περί τα 60%8.  

Θ ςθμαςία τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ με ςθμείο αναφοράσ τον πολίτθ και χαρακτθριςτικά 

ανκρωποκεντρικά, τόςο ςτθν περίπτωςθ των νζων όςο και των θλικιωμζνων με αμφότερεσ τισ 

θλικιακζσ ομάδεσ να αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ είναι απαραίτθτθ. Από τθν μια, οι νζοι 

δυςκολεφονται κατά τθν ανεφρεςθ εργαςίασ, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ που εξεφρουν εργαςία, το 
                                                           
7
Σακελλαρόπουλοσ, Κ. (1999). Θ Μεταρρφκμιςθ του Κοινωνικοφ Κράτουσ. (Τόμοσ Αϋ). Ακινα: Εκδόςεισ 

Κριτικι Α.Ε. 
8
 ΕΛΣΤΑΤ (2011) 
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περιβάλλον απαςχόλθςθσ είναι επιςφαλζσ και θ απαςχόλθςθ αυτι κακ’ αυτιν παρζχεται επ’ 

ωφελεία του εργοδότθ με καταπάτθςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των εργαηομζνων ωσ προσ 

τθν αμοιβι, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και το ωράριο απαςχόλθςθσ, από τθν άλλθ δε και οι 

θλικιωμζνοι αδυνατοφν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ ηωισ να 

αντεπεξζλκουν μετά τισ διαρκείσ μειϊςεισ των ςυντάξεϊν τουσ ςτισ αυξανόμενεσ κακθμερινζσ και 

βαςικζσ πλζον ανάγκεσ τουσ ςχετιηόμενεσ με τθν κάλυψθ βαςικϊν ειδϊν. Με το κόςτοσ ηωισ να 

διογκϊνεται και τθ φτϊχεια να απειλεί ολοζνα και περιςςότερο ειδικϊσ τισ ευπακείσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ και ειδικά τθν μικρι και μεςαία τάξθ επζρχεται κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ο οποίοσ 

ςυνίςταται ςτθν αδυναμία των πολιτϊν ςτο να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν περίκαλψθ, τθν 

εκπαίδευςθ, τθν ενθμζρωςθ, τθν τεχνολογία, τθν ςτζγαςθ, τθν κοινωνικι αςφάλιςθ και τθν 

ςυμμετοχι ςτθν οικονομικι και πολιτικι εν γζνει ηωι. Θ χϊρα μασ καλείται λοιπόν να ξεπεράςει 

τισ οικονομικζσ, και όχι μόνο, δυςκολίεσ τθσ εποχισ μζςω επαρκοφσ δράςθσ και ςυντονιςμοφ τθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Ρροκειμζνου να δράςει αποτελεςματικϊσ 

επιβάλλεται να εφαρμόςει ζνα ςαφι πολιτικό ςχεδιαςμό, να αναπτφξει τισ τεχνικζσ εκείνεσ που 

κα επιλφςουν τα διαρκϊσ αναφφοντα προβλιματα, δια τθσ προςφοράσ ςτον πολίτθ 

ολοκλθρωμζνων και εφικτϊν ςε υλοποίθςθ υπθρεςιϊν που κα βάλλουν ενάντια ςτθν φτϊχεια 

και τον κοινωνικό αποκλειςμό  παρζχοντασ τθν προοπτικι ςτουσ πολίτεσ να μετζχουν χωρίσ 

αποκλειςμοφσ ςε κάκε δραςτθριότθτα διαμορφϊνοντασ δια τθσ ενεργοφσ τουσ δράςθσ τοπικζσ 

κοινωνίεσ ανταποκρινόμενεσ ςτισ απαιτιςεισ των καιρϊν όπου θ λιψθ μζτρων Κοινωνικισ 

Ρολιτικισ ςε τομείσ όπωσ θ υγεία, θ εκπαίδευςθ κ.λπ., είναι επιβεβλθμζνθ για τθν ανάπτυξθ 

πρωτοβουλιϊν για τθν ανακοφφιςθ και τον μετριαςμό των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτθν ηωι των 

πολιτϊν.    

 

2.2 Εννοιολογική προςζγγιςη του όρου Κοινωνική Ρολιτική 

 

Ωσ και ςτισ παραπάνω απόπειρεσ ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ ο οριςμόσ δεν είναι 

εφκολοσ, κακϊσ πρόκειται για ζνα εξόχωσ διευρυμζνο διεπιςτθμονικό πεδίο που αςχολείται με 

τθν ανάλυςθ τθσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ Διοίκθςθσ είτε ςε εκνικό είτε ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

απζναντι ςτα κοινωνικά προβλιματα. Στθν περίπτωςθ τοφτθ επιχειροφν επιςτιμεσ όπωσ θ 

κοινωνιολογία, οι πολιτικζσ επιςτιμεσ, θ οικονομικι επιςτιμθ κ.λπ., προκειμζνου να 

αντιμετωπιςτοφν εγειρόμενα προβλιματα κοινωνικοφ χαρακτιρα ςχετιηόμενα με τθν απονομι 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ από τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ επ’ ωφελεία του Κοινωνικοφ ςυνόλου   

των Κρατϊν – Μελϊν τθσ Ε.Ε.  
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Θ Κοινωνικι Ρολιτικι είναι ςυνυφαςμζνθ με το Κράτοσ Ρρόνοιασ και εκκίνθςε από τομείσ 

όπωσ θ υγεία, θ κοινωνικι αςφάλιςθ, οι ςυνκικεσ εργαςίασ που αποτελοφν τουσ πιο 

διαδεδομζνουσ τομείσ κοινωνικισ πολιτικισ, ενϊ προϊόντοσ του χρόνου ειςχϊρθςε ςε πεδία 

ιςότθτασ φφλων, περιβάλλοντοσ, παγκοςμιοποίθςθσ, ενζργειασ κ.λπ.9 με κακζνα των παραπάνω 

ηθτθμάτων να αποτελεί μζροσ πολλαπλϊν κεμάτων που άπτονται τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ. 

Ρεραιτζρω ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο θ κοινωνικι πολιτικι ςυνιςτά βαςικό πυλϊνα διακυβζρνθςθσ 

και μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ: 

Α. Υπερεκνικι ςτισ περιπτϊςεισ που ςχετίηεται με τθν ελεφκερθ μετακίνθςθ και 

εργαςιακι απαςχόλθςθ προςωπικοφ και με ηθτιματα μετανάςτευςθσ και εγκατάςταςθσ εντόσ 

των χωρϊν τθσ Ε.Ε., για το λόγο άλλωςτε αυτό και ζχουν υιοκετθκεί βαςικζσ αρχζσ με τθν μορφι 

«Χάρτθ Δικαιωμάτων» που χαρακτθρίηουν τον χαρακτιρα τθσ πολιτικισ αυτισ. 

 Β. Κοινοτικι και εκνικι ςυνεργαςία, προκειμζνου να βελτιωκεί θ αποτελεςματικότθτά 

τθσ εφαρμοηόμενθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςε κάκε Κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. με τθν τελευταία να δίνει 

τισ κατευκφνςεισ δια των κεςμοκετθμζνων τθσ Οργάνων και το κάκε Κράτοσ – Μζλοσ να 

εφαρμόηει δια τθσ κζςπιςθσ εςωτερικϊν κανόνων δικαίου το νομικό πλαίςιο εφαρμογισ και τθν 

υλοποίθςθ τθσ χαραχκείςθσ κοινωνικισ πολιτικισ.    

Γ. Κοινοτικι χρθματοδοτικι υποςτιριξθ παρεμβάςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ 

Ταμείου ςε τομείσ όπωσ θ απαςχόλθςθ, θ ανεργία, θ κοινωνικι ζνταξθ κ.λπ., προκειμζνου να μθν 

υπάρχουν κοινωνικζσ και οικονομικζσ ανιςότθτεσ μεταξφ των πολιτϊν τθσ Ε.Ε. 

  Ιδθ προϊόντοσ του χρόνου ζχουν διατυπωκεί διάφοροι οριςμοί περί Κοινωνικισ 

Ρολιτικισ. Σφμφωνα με τθν Πλγα Σταςινοποφλου «Η κοινωνικι πολιτικι αποτελεί τθν 

οργανωμζνθ παρζμβαςθ του κράτουσ ι του εκάςτοτε φορζα άςκθςθσ εξουςίασ, θ οποία μζςα 

από τθν αναγνϊριςθ και τθν κάλυψθ αναγκϊν- ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο- ςτοχεφει ςτθν 

ρφκμιςθ τθσ κοινωνικισ αναπαραγωγισ και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ειρινθσ. 

Η επίτευξθ τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ αποτελεί ζναν ςθμαντικό αλλά όχι αναγκαίο ςτόχο τθσ, ενϊ 

ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ τθσ διακινδφνευςθσ προςανατολίηεται προσ τθν ςτιριξθ τθσ ατομικισ 

διαχείριςθσ των κινδφνων. Συνδζεται άρρθκτα με τθν κοινωνικι αλλαγι, τθν οποία μπορεί να 

προωκεί, να κακυςτερεί ι να παρεμποδίηει και αποτελεί πολφτιμο εργαλείο επίτευξθσ των 

ςτόχων μίασ ευρφτερθσ «κοινωνιακισ πολιτικισ» ςε εποχζσ αναδιάρκρωςθσ κοινωνικϊν δομϊν 

και ςχζςεων ςε βάκοσ και ζκταςθ. Τθν κοινωνικι πολιτικι μποροφμε να τθν κατανοιςουμε μζςα 

ςε ςυγκεκριμζνα ιςτορικά και πολιτιςμικά πλαίςια και μζςα από τον κυρίαρχο λόγο τον οποίο 

                                                           

http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/aboutUs/introduction.aspx
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εκφζρουν οι κφριοι παράγοντεσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ τθσ, και οι επιςτθμονικοί μελετθτζσ 

τθσ. Ωσ γνωςτικό αντικείμενο ζχει διεπιςτθμονικό χαρακτιρα που χαρακτθρίηεται από τθν 

ςφηευξθ κεωρίασ και εφαρμογισ, μζςα από διαφορετικζσ κάκε φορά κεωρθτικζσ και ιδεολογικζσ 

προςεγγίςεισ»10. Ρεραιτζρω, ο Δθμιτριοσ Βενιζρθσ αναφζρει πωσ « Η Κοινωνικι Πολιτικι είναι 

ζνα διεπιςτθμονικό – πολυεπιςτθμονικό εφαρμοςμζνο αντικείμενο που διερευνά τθν 

ανταπόκριςθ των κοινωνιϊν ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ. Η ανάλυςι τθσ προχποκζτει τθ δυνατότθτα 

κατανόθςθσ κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν ςτοιχείων που ζχουν ωσ βάςει ζνα ευρφ φάςμα 

κοινωνικϊν επιςτθμϊν και αντικειμζνων, όπωσ θ κοινωνιολογία, τα οικονομικά, θ πολιτικι, θ 

ιςτορία, θ ψυχολογία, θ φιλοςοφία και το δίκαιο. Η Κοινωνικι Πολιτικι πρϊτον είναι θ 

επιςτθμονικι ανάλυςθ των κοινωνικϊν δράςεων για δίκαιθ διανομι τθσ ευθμερίασ και δεφτερον 

είναι ο κακρζφτθσ που αντικατοπτρίηει τισ αξίεσ και τα πρότυπα μιασ κοινωνίασ. » 11. Τζλοσ και 

ςφμφωνα με τον Ginsburg12 «…. το κράτοσ πρόνοιασ περιλαμβάνει όλεσ τισ δράςεισ που ζχουν ωσ 

ςτόχο τθν εξάλειψθ κοινωνικϊν ανιςοτιτων μζςω παροχισ υπθρεςιϊν, επιδομάτων και 

επιχορθγιςεων τθσ επαγγελματικισ και κοινωνικισ δραςτθριότθτασ των πολιτϊν ....»   

2.3 Θ Κοινωνική Ρολιτική ςτην Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό χϊρο 

 

Θ διαμόρφωςθ Κοινωνικισ Ρολιτικισ δεν αποτελεί κεκτθμζνο τελευταίων ετϊν αλλά το 

επιςτζγαςμα μιασ μακροχρόνιασ πολιτικισ θ οποία ακολοφκθςε περιόδουσ μεγάλων αναταραχϊν 

είτε πολιτικοφ είτε πολεμικοφ χαρακτιρα, οπότε και με τθν κοινωνία και τα Κράτθ βυκιςμζνα 

ςτον πόνο και τθν απζραντθ κλίψθ, ανεξαρτιτωσ του αν βρίςκονταν ςτθν πλευρά του νικθτι ι 

του θττθμζνου, να πρζπει να αναδομιςουν όχι μόνο τθν ίδια τουσ τθν υπόςταςθ αλλά και να 

κακορίςουν ζνα πλαίςιο ικανό να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ των πολιτϊν ωσ ταφτεσ είχαν πλζον 

διαμορφωκεί.  

(Λ). Στθν Ελλάδα θ πρϊτθ ζκφραςθ κοινωνικισ πολιτικισ εκφράηεται με τθν δθμιουργία 

του πρϊτου δθμοτικοφ νοςοκομείου, ιτοι του Βαρδάκειου και Ρρϊιου Νοςοκομείου Σφρου, με 

ζναρξθ λειτουργίασ του το ζτοσ 1825, με τα χριματα για τθν ανζγερςθ του οποίου να 

προκφπτουν από ζρανο και ζωσ το 1885 τα ζξοδα ςυντιρθςισ του να καλφπτονται από τον Διμο. 

Εννζα ζτθ μετά ιδρφκθκε το πρϊτο ςτρατιωτικό νοςοκομείο και αργότερα,  ιδρφεται το δθμοτικό 

νοςοκομείο  «Ελπίσ».  Εν ςυνεχεία το 1835 ιδρφκθκε ςτθν Ακινα μαιευτιριο και το 1837 θ 

Λατρικι Σχολι Ακθνϊν, ενϊ από το 1854 λειτουργεί οφκαλμιατρείο και τρία χρόνια μετά 

                                                           
10 Σταςινοποφλου Πλγα, (2006), Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ρολιτικι, Ακινα, ςελ. 11  

11
 Βενιζρθσ (2015), « Κοινωνικι Ρολιτικι Ζννοιεσ & Σχζςεισ » Ακινα, Εκδόςεισ Τόποσ 

12
 www.socialpolicy.gr/2013/03  

http://www.socialpolicy.gr/2013/03
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Αςτυκλινικι που ζχει ςτόχο τθν καταπολζμθςθ τθσ «αγυρτείασ» και τθν ιατρικι περίκαλψθ. 

Σθμειϊνεται πωσ τότε, παραλλιλωσ τθσ ίδρυςθσ των παραπάνω, ψθφίηεται ςχετικό νομοκετικό 

πλαίςιο το οποίο μεριμνά παρζχοντασ βοικεια ςτουσ ζχοντασ ανάγκθ, ςυνάμα δε, ιδρφονται 

φρενοκομεία και το κυριότερο ιατρεία περιφερειακοφ τφπου. Ρεραιτζρω και πλζον των ανωτζρω, 

ςτο δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα ιδρφονται αρκετά νοςοκομεία  τα οποία τίκενται ςε λειτουργία 

όπωσ ο «Άγιοσ Ανδρζασ Ρατρϊν» το 1872, το « Ηάννειο » το επόμενο ζτοσ, το « Αιγινιτειο» το 

1875, ο « Ευαγγελιςμόσ » το 1881, το « Ραίδων Αγία Σοφία» το 1896 κ.λπ. Εκτόσ των παραπάνω 

βζβαια κρατικι παρζμβαςθ επιχειρείται το 1914 με τον νόμο περί ςωματείων ςτα οποία 

παρζχεται θ ευχζρεια να ςυςτιςουν ςωματεία αλλθλοβοθκθτικοφ χαρακτιρα προσ βοικεια και 

εξαςφάλιςθ των μελϊν αλλά και των οικογενειϊν τουσ ςχετικισ ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ και ςχετικϊν επιδομάτων, το 1915 με τον νόμο «περί ευκφνθσ προσ αποηθμίωςθ των 

εξ ατυχθμάτων εν τθ εργαςία πακόντων εργατϊν ι υπαλλιλων» όπου ο εργοδότθσ υποχρεϊνεται 

ςτθν αποηθμίωςθ εργατϊν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν εργαςία τουσ ςτον εργαςιακό 

τουσ χϊρο. Επιπλζον, ακολοφκωσ τθσ Μικραςιατικισ καταςτροφισ και τθσ ειςόδου 1.500.000 

προςφφγων το Κράτοσ κλικθκε να παρζμβει ςτον τομζα τθσ υγείασ, των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και 

τθσ ςτζγαςθσ, πλθν όμωσ, ανεπιτυχϊσ. Το 1932 ψθφίηεται ο ν. 5733/1932 «Ρερί κοινωνικϊν 

αςφαλίςεων», με τον οποίον και προβλζπεται θ δθμιουργία ενιαίου αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν 

προςταςία των κινδφνων γιρατοσ, αναπθρίασ, αςκενειϊν, κανάτων (ο οποίοσ όμωσ δεν 

εφαρμόςτθκε εξαιτίασ τθσ βιομθχανικισ κρίςθσ και τθσ αβεβαιότθτασ περί ανταπόκριςθσ τθσ 

χϊρασ ςτθν κάλυψθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν), τελικϊσ το 1937 τίκεται ςε λειτουργία το 

Μδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. Μεταπολεμικά με το κφριο βάροσ να ζχει δοκεί ςτθν 

οικονομικι αναςυγκρότθςθ και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν, θ φπαρξθ Κράτουσ πρόνοιασ και 

κοινωνικϊν παροχϊν ιταν δφςκολο ωσ εγχείρθμα, και τοφτο κακϊσ παρά το γεγονόσ ότι ιταν 

αναγκαίεσ οι κοινωνικζσ παρεμβάςεισ, θ ανάγκθ ενίςχυςθσ του κζρδουσ των επιχειριςεων για 

τθν οικονομικι ανάπτυξθ ιταν μεγάλθ, κακϊσ με τον τρόπο αυτό κα εξαςφαλίηονταν οι πόροι τθσ 

κοινωνικισ πολιτικισ και των αναγκαίων παρεμβάςεων. Κατά τθν περίοδο 1945 – 1961 

ςυντελζςτθκαν ςπουδαίεσ μεταρρυκμίςεισ, κακϊσ το 1945 ιδρφκθκε ο Ο.Α.Ε.Δ. που αρχικϊσ 

αφοροφςε τουσ εργαηόμενουσ ςτισ βιομθχανίεσ και από το 1949 επεκτάκθκε ςε όλουσ τουσ 

λαμβάνοντεσ μιςκό. Ακολοφκωσ και μετά τθν εφαρμογι του ν. 2066/1952 όπου προβλζπεται θ θ 

επιλογι ταμείων επικουρικϊν ςυντάξεων ιδρφεται το 1954 ο Οργανιςμόσ Εργατικισ Κατοικίασ 

που παρείχε διευκολφνςεισ τόςο ςε υπαλλθλικό προςωπικό όςο και ςε εργάτεσ αποπλθρωμισ 

τθσ αγοράσ οικίασ και ζνα ζτοσ μετά κυρϊκθκε θ Διεκνισ ςφμβαςθ Εργαςίασ που ςχετιηόταν με 

τον κακοριςμό του μεγίςτου ορίου θλικίασ αςφάλιςθσ το μεν, το δε, το κατϊτερο όριο αςφάλιςθσ 

κακϊσ επίςθσ και του τοκετοφ. Με τον  ν. 4104/1960 προβλζφκθκε μείωςθ του θλικιακοφ ορίου 
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ςυνταξιοδότθςθσ όταν ο εργαηόμενοσ απαςχολείτο ςε επικίνδυνο εργαςιακό περιβάλλον και το 

1961 ιδρφκθκε ο Ο.Γ.Α. που ωσ αντικείμενο εργαςιϊν είχε τθν κάλυψθ των ςυντάξεων κάλυψθ 

των αγροτϊν και τθν αςφάλιςθ τθσ γεωργικισ παραγωγισ από φυςικζσ καταςτροφζσ αλλά και 

τθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ των αςφαλιςμζνων. Μετά τθν μεταπολίτευςθ του 1974 οι 

αλλαγζσ εςτιάηονται ςτθν υγειονομικι και φαρμακευτικι περίκαλψθ με τθν ίδρυςθ του Ε.Σ.Υ., και 

μετά τθν πτϊςθ του κακεςτϊτοσ  θ κοινωνικι πολιτικι αςκείται μζςω των Ο.Τ.Α. και επιδιϊκουν 

τθν ενίςχυςθ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. Ειδικότερα, τθν περίοδο 1983 – 1987 

δθμιουργοφνται ςε επίπεδο Νομαρχιϊν (τότε) τα Ρεριφερειακά Συμβοφλια και το Ανϊτατο 

Συμβοφλιο Οικονομικοφ Ρρογράμματοσ που ςκοποφςαν ςτθν εξιςορρόπθςθ αντικρουόμενων 

ςυμφερόντων κοινωνικϊν ομάδων με τον βαςικό ςτόχο των προγραμμάτων αυτϊν να είναι θ 

εξάλειψθ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ  μζςω τθσ ανάπτυξθσ αλλά και τθσ βελτίωςθσ των 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. Ακολοφκωσ ο ν. 2646/1998 ζκεςε τισ βάςεισ για το Εκνικό Σφςτθμα 

κοινωνικισ Φροντίδασ, με το οποίο επιδιϊχκθκε θ ειςαγωγι ενιαίου μθχανιςμοφ διοίκθςθσ και 

διαχείριςθσ των προνοιακϊν υπθρεςιϊν και τθ διαςφάλιςθ κοινοφ ςχεδιαςμοφ, ενϊ τα τελευταία 

ζτθ οι προτεινόμενεσ πολιτικζσ αφοροφν τθν απαςχόλθςθ των ευπακϊν ομάδων, τθν πρόςβαςθ 

ςτθν υγεία, τθν εξαςφάλιςθ ςτζγθσ, παιδείασ, το ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα δράςθσ για τουσ 

ακίγγανουσ, τθν οικογενειακι αρωγι, τθν εκπαίδευςθ, τθν φπαρξθ αναλόγων και ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνων ευκαιριϊν ςτα φφλα, τθν κατάλλθλθ κατανομι των εργαηομζνων αμφοτζρων 

φφλων για νζεσ ευκαιρίεσ ςτθν απαςχόλθςθ κακϊσ επίςθσ και τθν παρζμβαςθ κατά τθσ 

διογκοφμενθσ ανεργίασ. Κατά τα τελευταία ζτθ λοιπόν, θ Ρολιτικι αυτι πραγματϊνεται από 

αυτοδιοικθτικοφσ παράγοντεσ  μζςω ςχετικϊν διαδικαςιϊν δια των οποίων και προςφζρονται 

υπθρεςίεσ πρόνοιασ, παιδείασ, κοινωνικισ προςταςίασ, πολιτιςμοφ, αλλθλεγγφθσ, ακλθτιςμοφ, 

κ.λπ. Ρρόκειται ουςιαςτικά για παραχωριςεισ προσ τουσ Ο.Τ.Α. οι οποίοι γνωρίηοντασ τισ 

ιδιαιτερότθτεσ του πλθκυςμοφ των διοικθτικϊν τουσ ορίων και τισ ανάγκεσ αυτϊν κακορίηουν το 

πλαίςιο και κζτουν τισ προτεραιότθτεσ προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα τα οποία 

ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ των πολιτϊν.                           

(ΛΛ). Στον Ευρωπαϊκό χϊρο θ Συνκικθ τθσ ϊμθσ, που υπεγράφθ ςτισ 25.03.1957, 

αποτζλεςε τθν ςφςταςθ τθσ Ε.Ο.Κ. με τθν ςυνκικθ ταφτθ να προβλζπει ελεφκερθ κυκλοφορία 

εμπορευμάτων, προςϊπων, υπθρεςιϊν και κεφαλαίων βαςιηόμενθ ςτθν τελωνειακι ζνωςθ των 

Κρατϊν. Στθν παραπάνω Συνκικθ, δϊδεκα από τα διακόςια ςαράντα οχτϊ άρκρα13 και δθ τα 

άρκρα από 117 – 128 ςχετίηονταν με τθν ςφμπλευςθ των κρατϊν – μελϊν και τθν βελτίωςθ των 

όρων διαβίωςθσ και εργαςίασ, τα  δικαιϊματα που απορρζουν από τθν εργαςία και το δικαίωμα 

                                                           
13

 Σακελλαρόπουλοσ Κ. – Αγγελάκθ Μ. (2016) , «Ευρωπαϊκι Κοινωνικι Ρολιτικι: από τθν άτολμθ ανάπτυξθ 
ςτο αβζβαιο μζλλον» , Ακινα :  Διόνικοσ,  421 επ. ςελ. 
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ςυνδικαλιςμοφ ςε αυτιν, τθν κοινωνικι αςφάλιςθ και τθν άρςθ άνιςθσ μεταχείριςθσ ςτον 

εργαςιακό χϊρο14. Κατά τα επόμενα χρόνια θ ςπουδαιότερθ παρζμβαςθ ςυνίςτατο ςτθν 

υιοκζτθςθ από το Συμβοφλιο Υπουργϊν του Ρρϊτου προγράμματοσ Δράςθσ (Social Action 

Programme) το οποίο ζκεςε το πλαίςιο ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ κοινωνικισ πολιτικισ με ςτόχο 

τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ, τθν πλιρθ απαςχόλθςθ κ.λπ. και 

αποτελοφςε μια επιβεβαίωςθ ςχετικά με το ότι οι κυβερνιςεισ των κρατϊν – μελϊν ζκεταν ωσ 

ουςιϊδεσ ςτοιχείο τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ τθν παρζμβαςθ ςτθν κοινωνικι πολιτικι. 

Ρεραιτζρω, κατά τθν δεκαετία του 1980 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι  τοποκετεί τθν κοινωνικι 

πολιτικι ςε αντίςτοιχθ κζςθ τθσ οικονομικισ και νομιςματικισ πολιτικισ. Υπογράφεται το 1986 

ςτο Λουξεμβοφργο θ Ενιαία Ευρωπαϊκι Ρράξθ, θ οποία τροποποίθςε τουσ κανόνεσ λειτουργίασ 

των κεςμικϊν οργάνων και προζβλεψε το νομικό πλαίςιο που ςχετιηόταν με τθν υγεία και τθν 

παρεχόμενθ αςφάλεια  κατά τθν παροχι  εργαςίασ και ζδωςε τθν δυνατότθτα ςτα κράτθ – μζλθ 

να διαπραγματεφονται ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. Με όλο αυτό το πεδίο ενεργό και εξελιςςόμενο, το 

1992 θ Συνκικθ του Μάαςτριχτ, πζραν τθν αλλαγισ τθσ Ε.Ο.Κ. ςε Ε.Ε. και τθν δθμιουργία τθσ 

Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ζνωςθσ δια του κοινοφ νομίςματοσ κεςπίηει επιςιμωσ ωσ 

κακικον των κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε. τθν βελτίωςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ προςταςίασ του 

ςυνόλου. Μεταξφ των ςτόχων τθσ είναι θ κοινωνικι πρόοδοσ, θ κοινωνικι ςυνοχι, θ προςταςία 

των ατομικϊν και κοινωνικϊν δικαιωμάτων των Ευρωπαίων. Ρεραιτζρω, δια τθσ υπογραφισ τθσ 

Συνκικθσ του Άμςτερνταμ προβλζφκθκε ςυμφωνία κοινωνικισ πολιτικισ (Άρκρα 151 - 161) και 

ενίςχυςθ των κεμελιωδϊν κοινωνικϊν δικαιωμάτων των εργαηομζνων15, ενϊ παραλλιλωσ 

εκχωρικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα θ αρμοδιότθτα κατά το άρκρο 19 όπωσ ενεργιςει 

καταλλιλωσ προκειμζνου να αποφευχκοφν διακρίςεισ βαςιηόμενεσ ςτο φφλο, τθν καταγωγι, το 

κριςκευμα κ.λπ. οπότε και ςυνεπεία αυτισ εκδόκθκε θ Οδθγία 2000/43/ΕΚ που ςχετιηόταν με 

τθν ίςθ μεταχείριςθ ανεξαρτιτωσ φυλισ αλλά και καταγωγισ κακϊσ επίςθσ και θ  Οδθγία 

2000/78/ΕΚ που αφοροφςε το πλαίςιο ίςθσ εργαςιακισ μεταχείριςθσ των εργαηομζνων. 

Ακολοφκωσ το 2000 θ Συνκικθ τθσ Νίκαιασ ςτο άρκρο 137 (που τροποποίθςε τθν Σ.Ε.Ε.)16  

ενίςχυςε τθν δράςθ των Κρατϊν – Μελϊν ςε κζματα απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ προςταςίασ με 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ να δίδεται ςτθν Διακιρυξθ του Χάρτθ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ε.Ε. και 

τθν κζςπιςθ τθσ Επιτροπισ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ (Social protection Committee). Επτά χρόνια 

αργότερα θ ςυνκικθ τθσ Λιςαβόνασ υπογραμμίηει τουσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ, ιτοι τθσ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ, τθσ κοινωνικισ προςταςίασ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ καταπολζμθςθσ του 

                                                           
14

 Οδθγία 75/117 ΕΟΚ, 76/207/ΕΟΚ και 79/7/ΕΟΚ 
15

 Άρκρο 1, παρ.1, Συνκικθ του Άμςτερνταμ που τροποποιεί τθ ΣΕΕ, τισ Συνκικεσ περί ιδρφςεων των ΕΚ και 
οριςμζνεσ ςυναφείσ πράξεισ. 
16

 Επίςθμθ Εφθμερίδα των ΕΚ, Αρικ. C80/17/10.03.2001   
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κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και των διακρίςεων, τθσ προςταςίασ των παιδικϊν δικαιωμάτων, 

αναφζροντασ χαρακτθριςτικά ςτο προοίμιό τθσ πωσ βαςίηεται «ςτισ αξίεσ του ςεβαςμοφ τθσ 

ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ, τθσ ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ, του κράτουσ δικαίου, 

κακϊσ και του ςεβαςμοφ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

δικαιωμάτων των προςϊπων που ανικουν ςε μειονότθτεσ. Οι αξίεσ αυτζσ είναι κοινζσ ςτα κράτθ 

μζλθ εντόσ κοινωνίασ που χαρακτθρίηεται από τον πλουραλιςμό, τθν απαγόρευςθ των 

διακρίςεων, τθν ανοχι, τθ δικαιοςφνθ, τθν αλλθλεγγφθ και τθν ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και 

ανδρϊν »17 . Στο άρκρο 6 τθσ Συνκικθσ αυτισ αναγνωρίηονται και προςτατεφονται ελευκερίεσ και 

δικαιϊματα18, ενϊ το ίδιο άρκρο (το οποίο είναι μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ) θ Ζνωςθ προςχωρεί 

ςτθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τθν Ρροάςπιςθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των 

Ελευκεριϊν ανάγοντασ ςε μζροσ των γενικϊν αρχϊν του δικαίου τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα, 

όπωσ αυτά κατοχυρϊνονται από τθν ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςε 

ςυνδυαςμό με τισ ςυνταγματικζσ επιταγζσ των Κρατϊν – Μελϊν τθσ Ε.Ε.  Επιςθμαίνεται ότι κατά 

τθν ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ (2000-2010) αποφαςίςτθκε, μεταξφ άλλων, και μεγαλφτερθ 

κοινωνικι ςυνοχι (Λιςςαβϊνα Λ) όπου τζκθκε ωσ ςτόχοσ τόςο θ μείωςθ τθσ φτϊχειασ όςο και του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  

Τον Λοφνιο του 2020 οι αρχθγοί Κρατϊν – Μελϊν υιοκζτθςαν μια νζα ςτρατθγικι 

διάρκειασ 10 ετϊν για ανάπτυξθ19 χωρίσ αποκλειςμοφσ με πθγζσ χρθματοδότθςθσ το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρροςαρμογισ ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ (Ε.Τ.Ρ.Ρ.) 

το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ Απόρουσ (Τ.Ε.Β.Α.), κζτοντασ πζντε πρωταρχικοφσ ςτόχουσ 

και επτά εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ, με τουσ ςτόχουσ να ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ, τθν 

ζρευνα και τθν ανάπτυξθ, τθν μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, τθν μείωςθ του 

ποςοςτοφ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου και τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των προςϊπων 

που κα κατζχουν πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθν κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ μείωςθσ 

τθσ φτϊχειασ ζτςι ϊςτε να αποτελματωκοφν του κινδφνου αυτοφ (και του αποκλειςμοφ) πάνω 

από 20 εκατομμφρια πολίτεσ, με τισ επτά εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ να χαρακτθρίηονται ωσ 

ειδικά προγράμματα εργαςίασ ςε τομείσ ανάπτυξθσ όπωσ «ζνωςθ καινοτομίασ, νεολαία ςε 

κίνθςθ, ψθφιακό κεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ, μια Ευρϊπθ που χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά 

τουσ πόρουσ, μια βιομθχανικι πολιτικι για τθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, ατηζντα για νζεσ 

δεξιότθτεσ και κζςεισ εργαςίασ και ευρωπαϊκι πλατφόρμα για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ». 

Ειδικϊσ ςτθν περίπτωςθ τθσ χϊρασ μασ τζκθκαν ωσ ςτόχοι θ καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του 

                                                           
17

 Ρροοίμιο, Άρκρο 1α Συνκικθ τθσ Λιςςαβϊνασ για τθν τροποποίθςθ τθσ Συνκικθσ για τθν ΕΕ και τθσ 
Συνκικθσ περί ίδρυςθσ τθσ ΕΚ, Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ Αρικ. C306/1/17.012.2007   
18

 κακϊσ και οι αρχζσ του Χάρτθ κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ε.Ε. 
19

 “smart, sustainable, inclusive growth”- Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, 17.06.2010.   
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κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, θ καταπολζμθςθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ και θ δόμθςθ ενόσ κοινωνικοφ 

δικτφου αςφαλείασ ενάντια ςτον κοινωνικό αποκλειςμό που κα εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςε 

υπθρεςίεσ και αγακά ςτουσ πολίτεσ. 

 

 

2.4 Το νομοθετικό πλαίςιο τησ Κοινωνικήσ Ρολιτικήσ ςτην Ελλάδα 

 

Σε προγενζςτερθ ενότθτα κατζςτθ ςαφζσ ότι θ Δθμόςια και Κοινωνικι Ρολιτικι 

βρίςκονται ςε άμεςθ εξάρτθςθ, ενϊ απότοκο αυτϊν αποτελοφν οι Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ, ωσ 

εκφραςτζσ των πολιτικϊν αυτϊν. Από τθν ςτιγμι που το Κράτοσ διζπεται από φιλελεφκερα 

χαρακτθριςτικά και φζρει ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα δείχνοντασ ςεβαςμό τόςο ςτα ατομικά 

όςο και τα κοινωνικά δικαιϊματα των πολιτϊν του, είναι προφανζσ πωσ ζχει ςπουδαίεσ 

προοπτικζσ ϊςτε να εξαςφαλίςει τισ δομζσ εκείνεσ, είτε ςε κεντρικό είτε ςε τοπικό – 

αυτοδιοικθτικό επίπεδο, προκειμζνου οι πολίτεσ να γίνουν κοινωνοί και αποδζκτεσ ουςιαςτικά 

των παρεχόμενων ςε αυτοφσ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν που ςκοποφν ςτθν πρόοδο τουσ και 

ςυντελοφν ςτο να ξεπεραςτοφν αγκυλϊςεισ που εμποδίηουν τθν απόλαυςθ παροχϊν για τισ 

οποίεσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ διοίκθςθ είναι υπόχρεθ, ςτα πλαίςια του κοινωνικοφ κράτουσ, 

να παράςχει προσ τουσ πολίτεσ τθσ. 

Θ κοινωνικι πολιτικι από τουσ Ο.Τ.Α. προκφπτει ιδθ από τον ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α/08.06.2006), τον νόμο του Καλλικράτθ ωσ είναι πλζον κοινϊσ γνωςτόσ, τον ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και τον ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011). Ειδικότερα, θ παρεχόμενθ 

ςτουσ Ο.Τ.Α. δυνατότθτα άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ είναι ςαφϊσ οριςμζνθ ςτο άρκρο 75 του 

Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/2006), ωσ τροποποιθκείσ ιςχφει ςιμερα. Ειδικότερα ςτθν 

ενότθτα του άρκρου που αφορά τισ αρμοδιότθτεσ, προβλζπεται ότι: « …Οι δθμοτικζσ και οι 

Κοινοτικζσ αρχζσ διευκφνουν και ρυκμ28ίηουν όλεσ τισ τοπικζσ υποκζςεισ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ 

τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ, με ςτόχο τθν προςταςία, τθν ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι 

βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ …». Από τθν 

γραμματικι ερμθνεία των αμζςωσ παραπάνω προκφπτει θ δυνατότθτα των τοπικϊν αρχϊν, 

πρϊτου και δευτζρου βακμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτο να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ, 

νομοκετικά προςτατευόμενεσ, προκειμζνου να εφαρμόςουν επ’ ωφελεία των πολιτϊν και με 

γνϊμονα τθν πρόοδο και τθν ευθμερία τουσ, δια τθσ βελτιϊςεωσ του βιοτικοφ επιπζδου αυτϊν 

και τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ και με τον τρόπο αυτό να  επιτφχουν τισ επιδιϊξεισ τουσ. Με άλλα 
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λόγια, εκ τθσ παρεχόμενθσ από το Σφνταγμα και τθν κείμενθ νομοκεςία ςυνδρομισ, οι Ο.Τ.Α., 

υπό τθν ςκζπθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, αξιολογϊντασ και ιεραρχϊντασ τισ τοπικζσ ανάγκεσ, με 

γνϊμονα το ςυμφζρον τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ωσ γνϊςτεσ των πραγματικϊν αναγκϊν δφναται να 

εφαρμόηουν προγράμματα τα οποία κα ςκοποφν ςτθν ανζλιξθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και κα 

εξαςφαλίηουν τθν πρόοδο των κατοίκων τουσ.  

Ζτςι ςυμφϊνωσ κατά τα οριηόμενα ςτθν διάταξθ του άρκρου 75 του ν. 3463/2006, οι 

Ο.Τ.Α. δφνανται να επεμβαίνουν ςτισ περιπτϊςεισ που τοφτο κρίνεται αναγκαίο ςε ηθτιματα που 

αφοροφν τουσ κάτωκι τομείσ (ζχοντασ, μεταξφ άλλων , τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ):  

 Ανάπτυξθσ: Σκοπόσ του τομζα ανάπτυξθσ είναι θ προςταςία, θ αξιοποίθςθ και θ 

εκμετάλλευςθ των φυςικϊν πόρων , των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ κακϊσ και θ καταςκευι, 

θ ςυντιρθςθ ςχετικϊν ζργων και εγκαταςτάςεων, ζργων που ςχετίηονται με τθν οδοποιία, τθν 

άρδευςθ , τα αντιπλθμμυρικά και εγγειοβελτιωτικά ζργα, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ και θ 

εκμετάλλευςθ τθσ ανικουςασ ςτον Διμο περιουςίασ αλλά και θ ςυντιρθςθ και διαχείριςθ των 

κτιρίων ανθκόντων ςτον Διμο .   

 

 Ρεριβάλλοντοσ:  Σκοπεί , ςτθν αναγγελία ςχετικϊν προγραμμάτων που ςκοπό ζχουν 

τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθν προςταςία και τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ των 

υδάτινων πόρων, τθν προςταςία του υπεδάφουσ και των εν αυτϊ υδάτων, θ καταπολζμθςθ τθσ 

ρφπανςθσ, θ εφαρμογι πολεοδομικϊν ςχεδίων, θ ςφνταξθ πράξεων αναλογιςμοφ αποηθμίωςθσ, 

τακτοποίθςθσ, προςκφρωςθσ, θ πράξεισ ςχετιηόμενεσ με τθν διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων 20, 

και τθσ ομαλισ  λειτουργίασ εγκαταςτάςεων και θ λιψθ μζτρων για τθν αποκατάςταςθ και 

ανάπλαςθ των περιοχϊν. 

 

 Ροιότθτασ Ηωισ και Εφρυκμθσ Λειτουργίασ των Ρόλεων – Οικιςμϊν: Αποςκοπεί ςτθν 

καταςκευι τθν ςυντιρθςθ και τθν διαχείριςθ ςυςτθμάτων φδρευςθσ, θλεκτροφωτιςμοφ ςτουσ 

χϊρουσ που προορίηονται για κοινι χριςθ, τθ δθμιουργία χϊρων πραςίνου και αναψυχισ κακϊσ 

επίςθσ και τθν βελτίωςθ των ιδθ υφιςταμζνων κοινωνικϊν δομϊν, ςτθν φπαρξθ αξιόπιςτθσ και 

αποτελεςματικισ αςτικισ ςυγκοινωνία και τθ μετακίνθςθ – μεταφορά κατοίκων, τθν εκπόνθςθ 

κυκλοφοριακϊν μελετϊν, τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ κυκλοφορίασ, τθν ςυντιρθςθ του 

οδικοφ δικτφου, τθν επιβολι μζτρων που κακορίηουν τθν κίνθςθ ςτον αςτικό και ευρφτερο ιςτό 

(όπωσ τθν εκπόνθςθ κυκλοφοριακϊν μελετϊν) και τζλοσ τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνων χϊρων 

προκειμζνου να λειτουργοφν υπαίκριεσ αγορζσ .          

                                                           
20
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 Απαςχόλθςθσ: προκειμζνου να επιτευχκεί θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα και πολιτικζσ 

που ςχετίηονται με τθν εργαςία και τθν ενςωμάτωςθ των ςυμμετεχόντων ςτα προγράμματα αυτά 

με βάςθ τισ χαραχκείςεσ Ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ.  Να ενιςχυκεί θ επιχειρθματικι 

διάκεςθ με τθν δθμιουργία ςχετικϊν Κζντρων που επιβοθκοφν ςτον επαγγελματικό 

προςανατολιςμό των ςυμμετεχόντων ςτα προγράμματα αυτά, με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ 

κάκε περιοχισ,  τθν απορρόφθςθ των ανζργων δια των ςτοχευμζνων ςυμβουλευτικϊν δράςεων 

προκειμζνου να επιτφχουν τθν ανεφρεςθ ςχετικισ με το αντικείμενό τουσ εργαςίασ με 

ταυτόχρονθ προςπάκεια εξαςφάλιςθσ ιςότιμων ευκαιριϊν .    

 

 Κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ: Επιδιϊκεται θ ουςιαςτικι υποςτιριξθ και 

μζριμνα των παιδιϊν και τθσ τρίτθσ θλικίασ με τθν δθμιουργία δομϊν τζτοιου χαρακτιρα που κα 

μποροφν να επιτφχουν το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα, όπωσ παιδικϊν ςτακμϊν, γθροκομείων 

κ.λπ.  Θ υποςτιριξθ και φροντίδα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων με τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ 

και τθν προαγωγι ψυχικισ υγείασ, όπωσ δθμιουργία δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ιατρείων, κζντρων 

αγωγισ υγείασ, υποςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ ατόμων με αναπθρία, κζντρων ψυχικισ υγείασ, 

ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ των κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ και βίασ κατά ςυνοικοφντων 

προςϊπων και κζντρων πρόλθψθσ κατά εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, θ αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ ςτζγαςθσ και θ ενίςχυςθ των οικονομικά αδυνάμων δια τθσ παροχισ υλικισ 

υποςτιριξθ, κακϊσ θ αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ ενιςχφοντασ το 

αίςκθμα αςφάλειασ των πολιτϊν. Επιπροςκζτωσ επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ του πνεφματοσ 

ςυνεργαςίασ και του εκελοντικοφ κινιματοσ,  θ εποπτεία ςωματείων και ιδρυμάτων, ο ζλεγχοσ 

δομϊν όπωσ γθροκομεία, βρεφονθπιακοί ςτακμοί κ.λπ.  . 

 

 Ρολιτικισ Ρροςταςίασ: Σκοπεί ςτθν πρόλθψθ, τθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων υποδομϊν 

ετοιμότθτασ και ενδεχόμενθ αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενων καταςτροφϊν και θ διάκεςθ των 

καταλλιλων και επαρκϊν μζςων προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν ενδεχόμενεσ καταςτροφζσ. 

Ρεραιτζρω, επιδίωξι τθσ αποτελεί θ ςε προγενζςτερο χρόνο ενδεχόμενθσ εκδιλωςθσ κάποιασ 

καταςτροφισ κατάρτιςθσ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ αλλά και ο ςχεδιαςμόσ ο 

οποίοσ κα πρζπει να ζχει τζτοιο χαρακτιρα που δεν κα επιτρζψει καν τθν εκδιλωςθ τζτοιου 

ενδεχόμενου, ενϊ ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ εμπεριζχονται θ εκτζλεςθ ζργων που ζχουν 

ςπουδαιότθτα για τθν τοπικι κοινωνία. 
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 Ραιδείασ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ: Επιδιϊκει τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και 

διαχείριςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων,  δθμοτικϊν και κοινοτικϊν χϊρων άκλθςθσ κακϊσ και τθν 

καταςκευι, διαχείριςθ και βελτίωςθ των υποδομϊν  κακϊσ και τθν ςυντιρθςθ, τθν κακαριότθτά 

τουσ, όπωσ επίςθσ τθν δθμιουργία βιβλιοκθκϊν, πάρκων κυκλοφοριακισ αγωγισ, κεατρικϊν 

παραςτάςεων και εν γζνει δραςτθριοτιτων που προάγουν τον πολιτιςμό και προβάλλουν τθν 

τοπικι κοινωνία προσ τα ζξω ενιςχφοντασ τθν εξωςτρζφεια και τζλοσ  διαφυλάςςουν τθν 

προςταςία των πολιτιςτικϊν μνθμείων τθσ περιοχισ. 

 

 Εν κατακλείδι, θ κζςπιςθ του ν. 3852/2010 παραχϊρθςε ςτουσ Ο.Τ.Α. αρμοδιότθτεσ οι 

οποίεσ ζωσ τότε ανικαν ςτισ Νομαρχίεσ και τθν κεντρικι εξουςία με τουσ Ο.Τ.Α. να είναι 

υπεφκυνοι για τθν ρφκμιςθ ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθν παιδεία, τον ακλθτιςμό, τον 

πολιτιςμό, τθν υποςτιριξθ αδυνάτων πολιτϊν, τθν ζναρξθ επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων, τθν 

γεωργικι και κτθνοτροφικι ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι προςταςία, τθν καλυτζρευςθ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ των πολιτϊν, τθν βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ, τθν αλλθλεγγφθ κ.λπ.  Θ εφαρμογι του 

παραπάνω νόμου υπιρξε καινοτόμοσ, κακϊσ πζραν του ότι παραχϊρθςε ςτουσ Ο.Τ.Α. 

αρμοδιότθτεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τα διοικθτικά τουσ όρια, βελτιϊνοντασ με τον τρόπο αυτό 

τθν ανταπόκριςθ του μθχανιςμοφ, ωσ προσ κακθμερινζσ ανάγκεσ των πολιτϊν, οι οποίοι πλζον 

δεν απευκφνονται ςτθν κεντρικι Διοίκθςθ αλλά ςτθν κατά τόπον διοίκθςθ προκειμζνου να 

επιλφςουν ηθτιματα που αντιμετωπίηουν, θ ιδιαιτερότθτα που ζχει το παραπάνω νομοκετικό 

κείμενο είναι πωσ πλζον επιτυγχάνεται «διοικθτικι αποκρυςτάλλωςθ» του πολίτθ από τθν 

Κεντρικι Διοικθτικι ςκθνι, ενιςχφεται θ εμπιςτοςφνθ του ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ τθσ οποίασ 

αναβακμίηεται αιςκθτά ο ρόλοσ και ενιςχφεται ωσ κεςμόσ, επιτυγχάνεται καλφτερθ ανταπόκριςθ 

από τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ ςτθν επίλυςθ των γενομζνων ηθτθμάτων, και το Κράτοσ ξεφεφγει 

του ςυγκεντρωτικοφ του χαρακτιρα δια τθσ ςυγκζντρωςθσ των λειτουργιϊν του ςτισ κεντρικζσ 

του υπθρεςίεσ, αποκεντρϊνοντάσ τεσ δια τθσ ανακζςεωσ ςτουσ Ο.Τ.Α. αρμοδιοτιτων επίλυςθσ 

διαφόρων κεμάτων. Με τθν τεράςτια αυτι διοικθτικι μεταρρφκμιςθ καταπολεμάται ο 

ςυγκεντρωτιςμόσ εξουςιϊν τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και θ ςπατάλθ κρατικϊν κονδυλίων του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ, τθν ςτιγμι που ςτον αντίποδα, οι Διμοι και οι Ρεριφζρειεσ 

διαδραματίηουν ουςιαςτικό διοικθτικό ρόλο δια τθσ εκδόςεωσ ςχετικϊν πράξεων (ατομικϊν και 

μθ, όπωσ λ.χ. θ ζκδοςθ μιασ οικοδομικισ αδείασ) με τον πολίτθ να δφναται να ρυκμίηει ςε τοπικό 

επίπεδο ηθτιματα που τον απαςχολοφν. 

  Με ρθτι νομοκετικι λοιπόν εξουςιοδότθςθ παραχωρικθκαν ςτουσ Ο.Τ.Α. οι 

δυνατότθτεσ κατά τθν διακριτικι των ευχζρεια ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διαπιςτϊνουν 
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ότι απαιτείται δράςθ να ενεργοφν προκειμζνου να επιλφςουν αναφυόμενα ηθτιματα επ’ 

ωφελεία του κοινωνικοφ ςυνόλου. Θ κοινωνικι αυτι παρζμβαςθ ςτθρίηεται ςε όργανα τα οποία 

δυνάμει ςχετικοφ ςχεδιαςμοφ υλοποιοφν δια των κοινωνικϊν τουσ υπθρεςιϊν τθν κοινωνικι 

αυτι δράςθ. Θ διαδικαςία λοιπόν αυτι περιλαμβάνει αφενόσ τα όργανα που ςχεδιάηουν μια 

δράςθ και τα όργανα εκείνα τα οποία είναι επιφορτιςμζνα με τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αυτισ, 

ιτοι τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. Κατά βάςθ τα όργανα που υλοποιοφν είναι τα πολιτικά πρόςωπα 

μζςω των ςχετικϊν αποφάςεων που λαμβάνουν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και 

αρμόδιοι για τθν άςκθςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ είναι ςυνικωσ οι κακ’ φλθν αρμόδιοι 

Αντιδιμαρχοι, ι Ρρόεδροι Νομικϊν προςϊπων ι Κοινωφελϊν Επιχειριςεων. Θ Κοινωνικι 

Ρολιτικι ζχει ωσ αφετθρία είτε δομζσ τθσ Ε.Ε. όπωσ τα Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ είτε 

δομζσ εκνικοφ χαρακτιρα όπωσ για παράδειγμα οι παιδικοί ςτακμοί.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 

Θ παροχή κοινωνικϊν Υπηρεςιϊν ωσ Δημόςια Ρολιτική 

 

3.1 Ειςαγωγικά - Ο Δήμοσ Καλαμάτασ ςήμερα 

 

Μζχρι πρότινοσ, ο κρατικόσ ςυγκεντρωτιςμόσ αποτελοφςε (και εξακολουκεί ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ, ακόμθ και ςιμερα, να αποτελεί) τροχοπζδθ ςτθν ταχφτερθ και αποτελεςματικότερθ 

εξυπθρζτθςθ αλλά και τθν καλφτερθ και ποιοτικότερθ παροχι Υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ που 

ςυχνά πυκνά βρίςκονταν ςτα δίχτυα τθσ γραφειοκρατίασ, με επακόλουκο πολφχρονθ ταλαιπωρία 

και ιδιαιτζρωσ μεγάλο κόςτοσ. Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςκεί το αναφυζν ηιτθμα επεδιϊχκθ 

από τθν κεντρικι πολιτικισ ςκθνι θ απαγκίςτρωςθ τθσ Διοίκθςθσ, θ αυτοδιοίκθςθ κάποιων 

υπθρεςιϊν και θ αναδιανομι αυτϊν ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ προκειμζνου θ 

άςκθςθ πολιτικισ να είναι περιςςότερο αποτελεςματικι, ευζλικτθ και ςε κάκε περίπτωςθ 

επιταχυνόμενθ, ειδικϊσ ςε ηθτιματα τα οποία μποροφν να διεκπεραιωκοφν ςε τοπικό επίπεδο. Ο 

κεμζλιοσ λίκοσ τθσ προςπάκειασ αυτισ ζγινε με τθν κζςπιςθ του ν. 3852/2010 ο οποίοσ 

ςθματοδότθςε τθν μετάβαςθ από τον Καποδίςτρια ςε ζνα νεότερο νομικό πλαίςιο κεμελίωςθσ 

και αναδιάταξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ. Με τον παραπάνω νόμο θ κεντρικι διοίκθςθ 

επιχειρεί, και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ το επιτυγχάνει, τον απογαλακτιςμό τθσ αυτοδιοικθτικισ 

από τθν κεντρικι διοικθτικι μθχανι ςτθν παιδεία, τα πολεοδομικά ηθτιματα και γραφεία, τον 

γεωργικό τομζα, τθν υγεία κ.λπ.  

 

3.2 Ο Δήμοσ Καλαμάτασ και τα χαρακτηριςτικά του 

 

Α. Ο Διμοσ Καλαμάτασ αποτελεί τθν πρωτεφουςα τθσ Μεςςθνίασ και τθν μεγαλφτερθ 

πόλθ τθσ παραπάνω Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, καταλαμβάνει δε  ζκταςθ 440,30 km2 που 

αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ επιφάνειασ τθσ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ. Συμφϊνωσ τθσ απογραφισ του 2011, θ 

οποία αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ απάντων των καταγραφϊν και των ςχετικϊν παρακζςεων 
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ςχετιηόμενα με ςτατιςτικά ςτοιχεία τθν παροφςα εργαςία, ο πλθκυςμόσ τθσ πόλεωσ ανζρχεται ςε 

69.849 κατοίκουσ (ιτοι το 44% του πλθκυςμοφ τθσ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ) και βρίςκεται ςτο  κζντρο του 

Μεςςθνιακοφ Κόλπου,  ενςωματϊνοντασ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ των πρϊθν Διμων Άριοσ, 

Αρφαρϊν, Κουρίασ και φυςικά Καλαμάτασ, με τθν πόλθ να απζχει περί τα 239 χιλιόμετρα από 

τθν Ρρωτεφουςα.  

Ωσ ιδθ αναφζρκθκε, ο νυν Διμοσ Καλαμάτασ μετά τθν αυτοδιοικθτικι μεταρρφκμιςθ του 

Καλλικράτθ και τθν διοικθτικι του επζκταςθ μετά τθν εφαρμογι, από 01.01.2011, του 

Ρρογράμματοσ Καλλικράτθσ απορρόφθςε τζςςερισ (4) πρϊθν (μικρότερουσ) Διμουσ με τθν 

θλικιακι κατανομι των κατοίκων και τον πλθκυςμό αυτϊν να παρατίκεται, ωσ ακολοφκωσ:  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1: 

 ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ & ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΔΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ.Ε. 0-19 20-39 40-64 65 ≤ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΙΟΣ 480 449 595 547 2.071 

ΑΦΑΩΝ 502 566 824 756 2648 

ΘΟΥΙΑΣ 444 623 918 736 2721 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 13.337 17.364 21.693 10.015 62.409 

ΣΥΝΟΛΟ 14.763 19.002 24.030 12.054 69.849 

% 21,1 % 27,3% 34,4% 17,2% 100% 

  

ΡΘΓΘ : ΕΛΣΤΑΤ 2011 

    

Ρεραιτζρω, ειδικϊσ ωσ προσ τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ο αντίςτοιχοσ πίνακασ 

θλικιακισ κατανομισ του πλθκυςμοφ αυτισ ζχει ωσ εξισ :  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2: 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ & ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΡΕΙΦ. ΡΕΛ/ΣΟΥ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
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54.921 
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62.838 

 

41.708 
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100  (%) 

 

9,1 

 

9,5 

 

11,2 

 

13,9 

 

14,2 

 

13,1 

 

10,8 

 

10,9 

 

7,2 

                                                               

ΡΘΓΘ : ΕΛΣΤΑΤ 2011 

 

Από τθν επιςκόπθςθ του πρϊτου των παρατεκειμζνων πινάκων ςυμπεραίνεται ότι οι 

πρϊθν Διμοι Άριοσ, Αρφαρϊν και Κουρίασ, οι οποίοι πλζον αποτελοφν Δθμοτικζσ ενότθτεσ του 

νυν Διμου Καλαμάτασ ιςαν μικροί πλθκυςμιακά, με τον πλθκυςμό αυτϊν να υπολείπεται των 

2.800 κατοίκων. Ρεραιτζρω, εκ του πρϊτου των παραπάνω πινάκων εμφαίνεται πωσ το 61,7% 

του πλθκυςμοφ ανικει ςτισ θλικίεσ από 20 – 64 ετϊν και το 38,3%, ανικει ςτθν θλικιακι ομάδα 0 

-19 και άνω των 65 ετϊν. Το ποςοςτό των 38,3% (θλικία 0-19 και άνω των 65) είναι ιδιαιτζρωσ 

υψθλό γεγονόσ που καταμαρτυρά τθν ανάγκθ λιψεωσ μζτρων και υπθρεςιϊν παροχισ 

υπθρεςιϊν πρόνοιασ πωσ κοινωνικζσ ομάδεσ οι οποίεσ χριηουν άμεςθσ υποςτιριξθσ. 

Επιπροςκζτωσ και ωσ προσ τον δεφτερο των πινάκων που παρατίκενται αμζςωσ παραπάνω, 

ειδικότερα ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ποςοςτό 18,6 % ζχει θλικία από 0 ζωσ 19 ετϊν και 

ποςοςτό 28,9% άνω των 60 ετϊν, γεγονόσ που μαρτυρά ότι υπάρχει ζνα αρκετά μεγάλο ποςοςτό 

το οποίο ανικει ςτισ ευπακείσ θλικιακζσ ομάδεσ.  

Γίνεται λοιπόν αντιλθπτό πωσ ςε τοπικό και περιφερειακό  επίπεδο οι πλθκυςμιακζσ 

ομάδεσ οι οποίεσ χριηουν βοικειασ (άλλωσ ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να χρειαςτοφν 

ςτιριξθ και φροντίδα) ενςωματϊνουν ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ με το ποςοςτό αυτό 

ςτθν ειδικϊσ για τθν περιφζρεια Ρελοποννιςου, για τισ θλικιακζσ ομάδεσ από 0 ζωσ 19 ετϊν και 

από 60 ζωσ άνω τον 80 ετϊν να ανζρχεται ςε ποςοςτό 47,50% (ιτοι ςχεδόν το ιμιςυ του 

πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ). 

Επιςτρζφοντασ ςτθν μελζτθ περίπτωςθσ του Διμου Καλαμάτασ, προτοφ προχωριςουμε 

ςε περαιτζρω ζρευνα, καλό κα είναι να καταγραφεί το επίπεδο εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ, το 

οποίο ωσ προσ τθν Ρ.Ε. Μεςςθνίασ ζχει, ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 3: 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ Ρ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ 

 

κάτοχοι: 

1.Διδακτορικοφ/μεταπτυχιακοφ τίτλου 

2.Ρτυχιοφχοι Ρανεπιςτθμίου - ΑΤΕΛ,   3.ΑΣΡΑΛΤΕ/ 

 

 

19.291 
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ανϊτερεσ επαγγελματικζσ κακϊσ και ιςότιμεσ 

ςχολζσ 

 

Ρτυχιοφχοι  εκπαίδευςθσ (ΛΕΚ, Κολλεγίων) 

 

4.471 

 

 

Απόφοιτοι λυκείου 

 

36.186 

 

 

 

Απόφοιτοι Γυμναςίου και πτυχιοφχοι 

επαγγελματικϊν ςχολϊν 

 

 

 

25.668 

 

 

 

Απόφοιτοι Δθμοτικοφ 

 

 

 

42.205 

 

-Εγκατζλειψαν το ςχολείο και γνωρίηουν 

ανάγνωςθ και γραφι  

-Ολοκλιρωςαν τθν προςχολικι αγωγι (δε 

γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ) 

 

 

23.083 

 

 

 

 

Μθ καταταςςόμενοι  

(θμερομθνία γεννιςεωσ μετά τθν 01.01.2005) 

 

9.050 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

159.954 

 

                                                               

ΡΘΓΘ : ΕΛΣΤΑΤ 2011 

 

Επικεντρωνόμενοι ςτθν πόλθ τθσ Καλαμάτασ, τθσ οποίασ ο πλθκυςμόσ ανζρχεται ςε 

62.409 κατοίκουσ, ςτθν οποία βρίςκονται και οι διοικθτικζσ δομζσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

με τουσ κατοίκουσ να είναι ωσ επί το πλείςτον εργαηόμενοι ςε ιδιϊτεσ ι τον δθμόςιο τομζα και 

λιγότεροι, ιτοι οι διαμζνοντεσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, ςτον πρωτογενι τομζα, προκφπτει πωσ 

ποςοςτό αυτϊν τθσ τάξεωσ του 39,64% (απόφοιτοι Δθμοτικοφ / πρόςωπα που εγκατζλειψαν τθν 

εκπαίδευςθ και γνωρίηουν ανάγνωςθ και γραφι - ολοκλιρωςαν τθν προςχολικι αγωγι (δε 

γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ) και μθ καταταςςόμενοι), γεγονόσ που εξαιτίασ είτε τθσ θλικίασ 
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των, είτε του μορφωτικοφ των επιπζδου εν δυνάμει δθμιουργεί καταςτάςεισ πολιτϊν οι οποίοι 

τελοφν, υπό προχποκζςεισ, ςε ευπακείσ ομάδεσ. Επειδι όμωσ θ ενδεχόμενθ ανάγκθ παροχισ 

κοινωνικισ αρωγισ δεν είναι αλλθλζνδετθ είτε με τθν θλικία είτε με το μορφωτικό επίπεδο, θ 

παρατεταμζνθ πζραν τθσ δεκαετίασ, οικονομικι κρίςθ, με τθν ανεργία να ζχει υψθλοφσ δείκτεσ 

και πολλοφσ να αδυνατοφν να εκπλθρϊςουν ακόμθ και τισ βαςικζσ τουσ ανάγκεσ, είναι προφανζσ 

πωσ γεννά πολίτεσ, ανεξαρτιτου μορφωτικοφ επιπζδου, οικονομικισ κατάςταςθσ κ.λπ. οι οποίοι 

εξαιτίασ των απρόοπτων μεταβολϊν τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ ζχουν ανάγκθ κοινωνικισ 

ςτιριξθσ και ςυνδρομισ από τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ.     

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 4: 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

κάτοχοι: 

1.Διδακτορικοφ/μεταπτυχιακοφ τίτλου 

2.Ρτυχιοφχοι Ρανεπιςτθμίου - ΑΤΕΛ,   3.ΑΣΡΑΛΤΕ/ 

ανϊτερεσ επαγγελματικζσ κακϊσ και ιςότιμεσ 

ςχολζσ 

 

 

11.836 (16,95%) 

 

Ρτυχιοφχοι  εκπαίδευςθσ (ΛΕΚ, Κολλεγίων) 

 

2.459 (3,52%) 

 

 

Απόφοιτοι λυκείου 

 

18.030 (25,81%) 

 

 

 

Απόφοιτοι Γυμναςίου και πτυχιοφχοι 

επαγγελματικϊν ςχολϊν 

 

 

 

9.834 (14,08%) 

 

 

Απόφοιτοι Δθμοτικοφ 

 

 

 

14.265 (20,42%) 

 

 

-Εγκατζλειψαν το ςχολείο και γνωρίηουν ανάγνωςθ 

και γραφι  

-Ολοκλιρωςαν τθν προςχολικι αγωγι (δε 

γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ) 

 

 

8.918 (12,77%) 

 

 

 

 

Μθ καταταςςόμενοι  

 

4.507 (6,45%) 
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(θμερομθνία γεννιςεωσ μετά τθν 01.01.2005)  

 

 

 

ΡΘΓΘ ΕΛΣΤΑΤ: 2011 

3.3  Θ Δομή του Δήμου Καλαμάτασ 

 

 Με το Φ.Ε.Κ. 1297/Β/13.04.2017 κακορίηεται, μεταξφ άλλων, ο Οργανιςμόσ Εςωτερικϊν 

Υπθρεςιϊν του Διμου Καλαμάτασ οι οποίεσ ςφμφωνα με το Οργανόγραμμα κατατάςςονται ςε 

δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ, ιτοι τισ κεντρικζσ και τισ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ με τθν τελευταία 

των παραπάνω υπθρεςιϊν ςχετίηεται με τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του παραπάνω Διμου ενϊ οι 

Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου διαχωρίηονται με τθν ςειρά τουσ ςε εκείνεσ που υπάγονται 

απευκείασ ςτον Διμαρχο τθσ πόλθσ κακϊσ και τθν Γενικι Διεφκυνςθ, θ οποία με τθν ςειρά τθσ 

υποδιαιρείται ςε δφο κατθγορίεσ, ιτοι των υπθρεςιϊν που επιτελοφν κφριεσ λειτουργίεσ και 

εκείνων γενικϊν αρμοδιοτιτων και εςωτερικισ υποςτιριξθσ.    

Ειδικότερα, ςτον Διμαρχο υπάγονται απευκείασ : 

 Ο Γενικόσ Γραμματζασ (Γ.Γ.) : Ρρόκειται για το πρόςωπο εκείνο το οποίο παρζχει 

ςυνδρομι ςτον πρϊτο πολίτθ του Διμου κατά τθν εκτζλεςθ των διοικθτικϊν του κακθκόντων, τα 

οποία ςυνικωσ ανατίκενται από τον τελευταίο ςε αυτόν. Ο Γ.Γ. είναι υπεφκυνοσ οδθγιϊν, 

ςυντονιςμοφ και εφρυκμθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με τον 

εκάςτοτε Γενικό Διευκυντι ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ αποτελεςματικι επίτευξθ των ςτόχων 

που επιδιϊκονται από τθν πολιτικι θγεςία. Στισ αρμοδιότθτζσ του είναι οι ςχετικζσ προτάςεισ για 

τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του Διμου, φροντίηει δε για τθν επεξεργαςία των κεμάτων που 

πρόκειται να ςυηθτθκοφν ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ 

Ροιότθτασ Ηωισ και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ. Επιπλζον παρακολουκεί τθν εφαρμογι των 

αποφάςεων των παραπάνω Οργάνων από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και ςυμμετζχει ςτθν 

κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ ςχεδίου και προγραμμάτων δράςθσ του Διμου. Στισ αρμοδιότθτζσ 

του εμπίπτει θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ απολογιςμοφσ δράςθσ του Διμου των περιοδικϊν 

απολογιςμϊν δράςθσ του Διμου και θ ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ. Στισ 

αρμοδιότθτζσ του εμπίπτουν θ διαρκισ εξζλιξθ και πρόοδοσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν με βάςθ 

τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ αλλά και θ ςυνεργαςία με τα νομικά πρόςωπα του διμου προκειμζνου 

να επιτευχκεί θ χαραςςόμενθ πολιτικι. Επιπροςκζτωσ ςτισ αρμοδιότθτζσ του 

ςυμπεριλαμβάνονται, κατά δθμαρχιακι εξουςιοδότθςθ, θ υπογραφι παραλαβισ δικογράφων, 
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μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων και αδειϊν, οι εγκρίςεισ μετακίνθςθσ εντόσ και εκτόσ ζδρασ, και θ 

ανταπόκριςθ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν ςε ηθτιματα τα οποία κζτουν οι πολίτεσ ςχετικϊσ με 

ηθτιματα τα οποία τουσ απαςχολοφν.    

 Το Γραφείο Δημάρχου και Αιρετϊν:  Θ ωσ άνω Υπθρεςία ζχει ωσ αντικείμενο το 

ταχυδρομείο του πρϊτου δθμότθ τθσ πόλεωσ, τθρεί το πρωτόκολλο, τισ αποφάςεισ που 

λαμβάνονται ςτον Διμο προκειμζνου να ενθμερϊνεται και αυτζσ να είναι ςτθν άμεςθ διάκεςθ 

του Δθμάρχου, κανονίηει τισ ςυναντιςεισ του Δθμάρχου με φορείσ και ενδιαφερόμενουσ, 

καταγράφει και κατθγοριοποιεί αιτιματα των πολιτϊν και ςε ςυνεργαςία με τον Γ.Γ. και τουσ 

Γενικοφσ Διευκυντζσ τα επιλφει. 

 Το Γραφείο Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Εθιμοτυπίασ: Αποτελεί τθν ζξωκεν – 

προβαλλόμενθ ςε τρίτουσ εικόνα του Διμου, κακϊσ ςτισ αρμοδιότθτζσ του εμπίπτει θ οργάνωςθ 

ςυνεντεφξεων, θ παροχι ςχετικϊν πλθροφοριϊν και ειδιςεων που ςχετίηονται με κζματα του 

Διμου, θ ενθμζρωςθ δια εντφπων αλλά και διαδικτφου κεμάτων που αφοροφν τον Διμο και τθν 

λειτουργία αυτοφ. Ρεραιτζρω, το παραπάνω γραφείο είναι επιφορτιςμζνο με τθν καταγραφι και 

θ δθμιουργία αρχείου ςχετικά με κζματα που δθμοςιεφονται ςτον Τφπο (ζντυπο ι θλεκτρονικό), 

ενϊ ςτισ αρμοδιότθτζσ του γραφείου αυτοφ είναι θ επιμζλεια υποδοχισ, φιλοξενίασ, ξενάγθςθσ 

επιςκεπτϊν και προςϊπων, όπωσ και θ οργάνωςθ επιςιμων εορτϊν, δεξιϊςεων, τελετϊν και 

ςυνεδρίων όπωσ και τθσ οργάνωςθσ εορτϊν, εκνικοφ και τοπικοφ χαρακτιρα.  

 Το Γραφείο Ειδικϊν Συμβοφλων και Επιςτημονικϊν Συνεργατϊν: Το παραπάνω γραφείο 

λειτουργεί με επιςτθμονικό προςωπικό που επιλζγεται από τον Διμαρχο, ςυνικωσ, και το οποίο 

εξαιτίασ εξειδικευμζνων γνϊςεων που φζρει επί ηθτθμάτων αναλαμβάνει τθν διεκπεραίωςθ 

υποκζςεων ςχετικοφ αντικειμζνου.  

 Το Γραφείο Διαςφάλιςησ Ροιότητασ, Εςωτερικοφ Ελζγχου και Διαφάνειασ: Σκοπεί ςτθν 

προϊκθςθ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν 

αυτϊν ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι, ενϊ είναι των αρμοδιοτιτων του θ 

εξαςφάλιςθ διαφανϊν διαδικαςιϊν ςτισ ςυνεργαςίεσ τισ οποίεσ ο Διμοσ ζχει με τρίτα πρόςωπα.   

 Θ Νομική Υπηρεςία: Ωσ προκφπτει και εκ του τίτλου τθσ θ Υπθρεςία ταφτθ αναλαμβάνει 

το νομικό τμιμα που ςχετίηεται με πάςθσ φφςεωσ νομικό ηιτθμα το οποίο ανακφπτει και 

ςχετίηεται με τθν Δθμοτικι λειτουργία. 

 Το Αυτοτελζσ Γραφείο Ρολιτικήσ Ρροςταςίασ: Διαχειρίηεται ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων 

αναγκϊν και διαμορφϊνει τθν πολιτικι προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν απρόβλεπτα 

περιςτατικά τα οποία βάλλουν τον Διμο. Είναι υπεφκυνο για τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό δράςθσ 

και αντίδραςθσ του δθμοτικοφ μθχανιςμοφ και υποςτθρίηει τον ςχεδιαςμό, τθν διαχείριςθ αλλά 

και τισ εν γζνει ενζργειεσ ςχετικά με το ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν, υποςτθρίηει δε 
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ςυνάμα και παρζχει ςχετικι ςυνδρομι ςτον ςυντονιςμό δράςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που ςχετίηεται με τθν ετοιμότθτα και τθν πρόλθψθ του δθμοτικοφ 

μθχανιςμοφ, τθν αντιμετϊπιςθ και τζλοσ, αν χρειαςτεί, τθν αποκατάςταςθ ενδεχόμενων 

καταςτροφϊν. Ρεραιτζρω, ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου επιτθρεί τθν πιςτι 

εφαρμογι των λαμβανομζνων μζτρων ςτα πλαίςια του γενικότερου ςχεδιαςμοφ ενϊ παρζχει 

ζχοντασ οργανωτικι αρμοδιότθτα το απαιτοφμενο υλικό  κατά το ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων 

αναγκϊν.   

 Το Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικητικήσ Βοήθειασ και Εξυπηρζτηςησ Ρολιτϊν: Το οποίο 

πζραν τθσ ενθμζρωςθσ του πολίτθ και ςχετικισ εξυπθρζτθςισ του, ωσ αρμοδιότθτα ζχει τθν 

παροχι ςχετικισ βοικειασ ςε πρόςωπα τα οποία αδυνατοφν αντικειμενικϊσ να εξυπθρετθκοφν 

ςτισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν.   

Αμζςωσ παραπάνω ακροκιγϊσ αναφζρκθκαν οι απευκείασ ςτον Διμαρχο υπαγόμενεσ 

Υπθρεςίεσ οι οποίεσ όμωσ δεν είναι οι μόνεσ ςχετιηόμενεσ με τθν δθμοτικι λειτουργία. Ρζραν 

αυτϊν, υφίςτανται διευκφνςεισ με ςυγκεκριμζνο εργαςιακό αντικείμενο που επιτελοφν ςαφϊσ 

προςδιοριςμζνο εργαςιακό αντικείμενο ςφμφωνα με τον κφκλο εργαςιϊν τουσ.    

 Θ Διεφθυνςη Διοικητικϊν Υπηρεςιϊν: Είναι αρμόδια για τθν διοικθτικι υποςτιριξθ ςε 

κζματα ςχετιηόμενα με τα νομικά πρόςωπα, τθν τιρθςθ πρωτοκόλλου, αρχείου, τθν ομαλι 

λειτουργία των αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν του Διμου, τθν παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ, 

τθν καταγραφι λθξιαρχικϊν γεγονότων και αποςκοπεί ςτον γενικό ςυντονιςμό εφαρμογισ των 

διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τθν απροβλθμάτιςτθ διοικθτικι δθμοτικι λειτουργία.     

 Θ Διεφθυνςη Οικονομικϊν:  Αρμοδιότθτά τθσ αποτελεί θ ορκι και αποδοτικι ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα οικονομικϊν προγραμμάτων, τθν ορκι απεικόνιςθ των οικονομικϊν 

ηθτθμάτων του Διμου και τθν διαχείριςθ των εςόδων και εξόδων του κατά τρόπο ςφννομο και  

τθν διαςφάλιςθ τθσ περιουςίασ του Διμου. Στισ αρμοδιότθτζσ τθσ εμπίπτει και θ διαςφάλιςθ τθσ 

νόμιμθσ διαδικαςίασ προμικειασ υλικϊν και εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Διμου.   

 Θ Διεφθυνςη Τεχνικϊν Υπηρεςιϊν: Μελετά, εκτελεί και ςυντθρεί τα τεχνικά ζργα  

προκειμζνου αυτά να φζρουν τεχνικζσ αρτιότθτεσ και να είναι  κατάλλθλα προσ τον προοριηόμενο 

ςκοπό τουσ με αςφάλεια προσ τον πολίτθ, και τουσ εν γζνει χριςτεσ. Επιπλζον, πζραν των 

ανωτζρω είναι υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων των ζργων,  ο ζλεγχοσ των 

εγκαταςτάςεων αυτϊν και θ εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ διζλευςθσ και μετακίνθςθσ των χρθςτϊν των 

ζργων.   

 Θ Διεφθυνςη Ρολεοδομίασ: Εφαρμόηει πιςτά τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό, μεριμνά για 

τθν ζκδοςθ αδειϊν και ελζγχει ενδεχόμενεσ καταςκευζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τον νόμο και 

είναι αυκαίρετεσ.  
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 Θ Διεφθυνςη Γεωτεχνικϊν Υπηρεςιϊν: Μεριμνά για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ  

και επιμελείται τθν ςυντιρθςθ και καταςκευι χϊρων πραςίνου. 

 Θ Διεφθυνςη διαχείριςησ απορριμμάτων και οχημάτων: Δραςτθριοποιείται ςτθν  

διαχείριςθ των απορριμμάτων, τθσ κακαριότθτασ τθσ πόλθσ και των περιχϊρων αυτισ, κακϊσ και 

τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων ςχετιηομζνων με τθν κακαριότθτα κακϊσ επίςθσ και τθν διάκεςθ 

των προϊόντων που προκφπτουν ακολοφκωσ τθσ επεξεργαςίασ . Στισ αρμοδιότθτζσ τθσ εμπίπτει, θ 

εναλλακτικι διαχείριςθ των απορριμμάτων (ανακφκλωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ κ.λπ.) κακϊσ και 

θ κακαριότθτα των κοινοχριςτων μερϊν του Διμου και θ εξαςφάλιςθ απροβλθμάτιςτθσ κίνθςθσ 

των δθμοτικϊν οχθμάτων.  

 Διεφθυνςη Κζντρου Εξυπηρζτηςησ Ρολιτϊν (ΚΕΡ):  Είναι επιφορτιςμζνο με τθν παροχι 

ςτουσ πολίτεσ διοικθτικισ φφςεωσ υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν και τθν διεκπεραίωςθ 

υποκζςεων που τουσ αφοροφν ςε ςυνεργαςία με άλλεσ υπθρεςίεσ.   

 Διεφθυνςη Δημοτικήσ Αςτυνομίασ: Είναι επιφορτιςμζνθ τθσ ομαλοφσ αςτυνόμευςθσ τθσ 

πόλεωσ και τθν απροβλθμάτιςτθ κίνθςθ οχθμάτων και πεηϊν κατά ρθτι τιρθςθ των κανόνων 

οδικισ κυκλοφορίασ.  

 Θ Διεφθυνςη προγραμματιςμοφ, ανάπτυξησ και ευρωπαϊκϊν θεμάτων: ζχει ωσ 

αντικείμενο τθν βοικεια ςτα διοικθτικά όργανα, τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ των δθμοτικϊν ςυςτθμάτων και τθν 

ποιότθτα παροχισ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και τον ζλεγχο αλλά και τθν αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων προγραμμάτων επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα και ετιςιασ δράςθσ.  

 Θ  Διεφθυνςη Ρρόνοιασ: Ρρόκειται για τθν διεφκυνςθ εκείνθ θ οποία ζχει ωσ αντικείμενο 

δραςτθριότθτασ τθν μελζτθ και τον ςχεδιαςμό τθσ εφαρμοςτζασ κοινωνικισ πολιτικισ ωσ αυτι 

κακορίηεται με βάςθ τθν πολιτικι βοφλθςθ τθσ κυβερνϊςασ παράταξθσ. Ζχει μεταξφ των 

αρμοδιοτιτων τθσ τον άρτιο ςχεδιαςμό κακϊσ επίςθσ και τθν πιςτι υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ 

αυτοφ, ςφμφωνα με τα εκπονοφμενα, προκειμζνου να γίνει πράξθ θ επιδιωκόμενθ κοινωνικι 

πολιτικι ςε τομείσ, όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται, θ ιςότθτα των πολιτϊν, θ εξαςφάλιςθ 

καλλιτζρων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, θ προςταςία και θ προαγωγι τόςο τθσ δθμόςιασ όςο και τθσ 

ατομικισ υγείασ, θ παιδεία, δια τθσ λιψεωσ των καταλλιλων μζτρων που αποςκοποφν ςτθν 

επίτευξθ του εκάςτοτε ςτόχου δια του ελζγχου λειτουργίασ των δθμοτικϊν κοινωνικϊν δομϊν 

των οποίων άλλωςτε ζχει και τθν ευκφνθ λειτουργίασ των. 

Για τθν πλθρότθτα του λόγου ςτο ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ότι υπό τθν 

εποπτεία του Διμου Καλαμάτασ, δραςτθριοποιοφνται νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ 

δικαίου με ςυγκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ, όπωσ θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 

Καλαμάτασ  που ζχει ωσ αντικείμενο, ζχουςα διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια, τθν 
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διαχείριςθ τθσ φδρευςθσ και τθσ αποχζτευςθσ, θ «ΔΛΟΚΛΘΣ Α.Ε.» που αποτελεί μονομετοχικι 

ανϊνυμθ εταιρία που ωσ αντικείμενο ζχει τθν αξιοποίθςθ και τθν εκμετάλλευςθ τθσ δθμοτικισ 

περιουςίασ ωσ προσ τα ακίνθτα τα οποία τθσ ζχουν παραχωρθκεί μετά τθν ςφςταςι τθσ  κακϊσ 

και θ κοινωφελισ επιχείρθςθ του Διμου «ΦΑΛΣ» που δραςτθριοποιείται ςτον Ρολιτιςμό, τθν 

κοινωνικι αλλθλεγγφθ κ.λπ. θ οποία αποτζλεςε τθν ςυνζχεια των ςυγχωνευκζντων δθμοτικϊν 

επιχειριςεων τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ρολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ Καλαμάτασ του Δθμοτικοφ 

Ρεριφερειακοφ Κεάτρου Καλαμάτασ, του Κζντρου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και τθσ Δθμοτικισ 

Επιχείρθςθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ Καλαμάτασ, με αντικείμενο τθσ παραπάνω κοινωφελοφσ 

επιχειριςεωσ (ΦΑΛΣ) να αποτελεί θ οργάνωςθ πάςθσ φφςεωσ δραςτθριοτιτων και θ παροχι 

υπθρεςιϊν που προάγουν τον πολιτιςμό, τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και τθν εν γζνει προϊκθςθ 

του Διμου Καλαμάτασ. 

Ζτςι και με βάςθ λοιπόν τα ιδθ αναπτυχκζντα, ςχθματικά ο Διμοσ Καλαμάτασ φζρει τθν 

παρακάτω διοικθτικι δομι:  
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Σφμφωνα με τα μθνόσ Λουνίου του 2021 ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, ςτον Διμο 

απαςχολοφνται οι ακόλουκοι εργαηόμενοι : 

ΡΙΝΑΚΑΣ 6: 

 

 
ΜΟΝΛΜΟΛ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΛ  

 
395 

 
ΛΔΛΩΤΛΚΟΥ ΔΛΚΑΛΟΥ ΑΟΛΣΤΟΥ ΧΟΝΟΥ 

 
143 

 
 

ΛΔΛΩΤΛΚΟΥ ΔΛΚΑΛΟΥ ΑΟΛΣΤΟΥ ΧΟΝΟΥ 
 

6 
 

 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΛ 

 
143 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
610 

 

 

3.4 Θ Διεφθυνςη Ρρόνοιασ του Δήμου Καλαμάτασ 

 

Εςτιάηοντασ ςτθν Διεφκυνςθ Ρρόνοιασ του Διμου Καλαμάτασ, αυτι διαρκρϊνεται ωσ 

ακολοφκωσ21 : 

« … Α. Τμιμα Κοινωνικισ Πολιτικισ, Εποπτείασ και Ελζγχων. 

        Β. Τμιμα Προςχολικισ Αγωγισ. 

         Γ. Τμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ. 

         Δ. Τμιμα Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ και Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.)…» 

Διατρζχοντασ τθν ιςτοςελίδα του Διμου Καλαμάτασ22 προκφπτουν οι δράςεισ και 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του παραπάνω νομικοφ προςϊπου προσ κοινωνικζσ ομάδεσ οι οποίεσ 

χρίηουν ςτιριξθσ και βοικειασ. Ζτςι και ςφμφωνα πάντα με τα αναφερόμενα ςτθν παραπάνω 

διαδικτυακι πθγι, ςτον διμο Καλαμάτασ παρζχονται τα ακόλουκα προγράμματα:  

                                                           
21

 www.kalamata.gr/el/ (θμερομθνία προςπζλαςθσ 09.11.2021)  
22

  www.kalamata.gr/el/ (θμερομθνία προςπζλαςθσ 09.12.2021)  
 

http://www.kalamata.gr/el/
http://www.kalamata.gr/el/
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 Βοήθεια ςτο Σπίτι: Ο ςκοπόσ του προγράμματοσ αυτοφ είναι θ ουςιαςτικι υποβοικθςθ 

δια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτο ςπίτι ατόμων προχωρθμζνθσ θλικίασ και ατόμων που εξαιτίασ 

προβλθμάτων υγείασ που ζχουν που δεν τουσ επιτρζπουν να αυτοεξυπθρετθκοφν, μζνουν μόνα, 

ζχουν χαμθλά ειςοδιματα ι ανφπαρκτα ειςοδιματα και δια του προγράμματοσ αυτοφ επιδιϊκεται 

θ εξακολοφκθςθ τθσ παραμονισ τουσ ςτον φυςικό χϊρο που διαμζνουν ζτςι ϊςτε να μθν 

μεταβάλλονται οι ςυνκικεσ διαβίωςισ τουσ προκειμζνου να διατθρθκεί θ οικογενειακι ςυνοχι και 

να μθν αποκλειςτοφν κοινωνικά. Για τον λόγο τοφτο και ςτουσ πολίτεσ αυτοφσ παρζχεται φροντίδα 

κοινωνικοφ χαρακτιρα κυρίωσ ςε τομείσ υποςτιριξθσ ψυχικοφ και ςυναιςκθματικοφ χαρακτιρα , 

φυςιοκεραπειϊν , ενδεχομζνωσ και όπου τοφτο είναι εφικτό ιπιασ ακλθτικισ δραςτθριότθτασ και 

πρόλθψθσ.    

 Δημοτικό Συςςίτιο: Θ δομι αυτι προςφζρει φαγθτό άνευ τιμιματοσ ςε πρόςωπα που 

αδυνατοφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο φαγθτό και είναι κατά κφρια βάςθ άποροι αλλά και άςτεγοι 

όπου ςτουσ ωφελοφμενουσ παραδίδονται ςε κακθμερινι βάςθ μερίδεσ φαγθτϊν προκειμζνου να 

καλφπτονται οι ανάγκεσ ςίτιςισ τουσ με τθν Ραραςκευι των μερίδων να γίνεται από εξειδικευμζνο 

προςωπικό ςφμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.   

 Δημοτικό Ιατρείο: Θ υπθρεςία αυτι παρζχει υγειονομικι φροντίδα ςε πρόςωπα 

ςτερουμζνων αςφαλιςτικισ κάλυψθσ κακϊσ και ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του πρϊθν Ο.Γ.Α. Ρρόκειται 

για δομι θ οποία παρζχει ιατρικζσ υπθρεςίεσ προλθπτικοφ χαρακτιρα αλλά και περίκαλψθ 

πρϊτου βακμοφ ζτςι ϊςτε να βελτιωκεί θ υγεία και θ ποιότθτα ηωισ των χρθςτϊν τθσ. Οι χριςτεσ 

υποβάλλονται ςε ςχετικζσ εξετάςεισ, (μζτρθςθ αρτθριακισ πίεςθσ, ςακχάρου κ.λπ.) ενϊ 

λαμβάνουν και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περίκαλψθ, τθν αντιμετϊπιςθ αναφυόντων τθσ υγείασ 

των ηθτθμάτων αλλά και πρϊτεσ βοικειεσ όταν είναι τοφτο αναγκαίο.  Το Δθμοτικό ιατρείο 

ςυνεργάηεται ςτενά με το πρόγραμμα «Βοικεια ςτο ςπίτι», προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν 

περιςτατικά αρμοδιότθτάσ του.  

 Δημοτικό Ραντοπωλείο: Αυτι θ κοινωνικι δομι ιδρφκθκε προκειμζνου να καλυφκοφν 

πρωτογενείσ ανάγκεσ επιβίωςθσ  αναξιοπακοφντων δθμοτϊν και οικογενειϊν. Το ζργο του 

υποβοθκοφν εκελοντζσ και θ βαςικι πθγι χρθματοδότθςθσ είναι ο Διμοσ, ιδιϊτεσ, χορθγοί κ.λπ. 

 Δημοτικό Φαρμακείο:  Θ παροφςα κοινωνικι δομι λειτουργεί με τθν ευκφνθ του 

Φαρμακευτικοφ Συλλόγου Μεςςθνίασ και ςυνεπικουρείται από τον Διμο. Αντικείμενο του 

Δθμοτικοφ Φαρμακείου είναι θ βοικεια ςε απόρουσ, αναςφάλιςτουσ και εν γζνει μθ δυνάμενων 

με ιδία μζςα να ανταποκρικοφν, πολίτεσ. Τα φάρμακα ςυγκεντρϊνονται ςε διάφορα ςθμεία 

(ενδεικτικά φαρμακεία, Δθμοτικό Λατρείο κ.λπ.), και ςτθν ςυνζχεια αφοφ παραδοκοφν ςε αυτό   

ακολουκεί μετά και τθν καταγραφι των αναγκϊν και των προτεραιοτιτων των δθμοτϊν διανομι 

ςτουσ ζχοντεσ ανάγκθ. Θ Ρρόνοια είναι θ αρμόδια τθσ πιςτοποίθςθσ των αναγκϊν για τθν 
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χοριγθςθ (δωρεάν) φαρμάκων ςε ςυμπολίτεσ ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ, κακϊσ και τουσ 

κοινωνικοφσ λειτουργοφσ του Διμου, τον Λατρικό Σφλλογο κ.λπ. αυτονόθτο δε είναι πωσ θ 

χοριγθςθ οιουδιποτε φαρμακευτικοφ ςκευάςματοσ απαιτεί ιατρικι ςυνταγι.  

 Κοινοτικόσ Λαχανόκηποσ: Ρρόκειται για δράςθ εκπαιδευτικοφ κυρίωσ χαρακτιρα όπου ο 

εκάςτοτε καλλιεργθτισ μακαίνει τθν ακολουκθτζα διαδικαςία που ςχετίηεται με τθν φφτευςθ 

κακϊσ και τθν ςχετικι καλλιζργεια όπωσ και τθν παραγωγι . Ο ίδιοσ τθν αυτι ςτιγμι φζρει τόςο 

τθν ιδιότθτα του εκπαιδευτι όςο και του εκπαιδευόμενου και γίνεται άμεςοσ αποδζκτθσ των 

καλλιεργθτικϊν του προςπακειϊν.  Ο διμοσ παρζχει τα μζςα (υλικά αλλά και τεχνολογικά) 

προκειμζνου να υπάρξει θ ςχετικι καλλιζργεια ενϊ κατά καιροφσ διοργανϊνει θμερίδεσ 

ενθμζρωςθσ που ενιςχφουν τθν γνϊςθ των χρθςτϊν , παρζχει δε δθμοτικά οικόπεδα ςτουσ 

ωφελοφμενουσ να καλλιεργοφν λαχανικά βιολογικισ καλλιζργειασ ςε οριοκετθμζνο χϊρο.  

 Λζςχεσ Φιλίασ και Εθελοντιςμοφ / Κζντρο Ανοικτήσ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων Δήμου 

Καλαμάτασ : Λειτουργοφν δφο (2) Λζςχεσ Φιλίασ { Α (ζτοσ ίδρυςθσ το 1983 και Β (ζτοσ ίδρυςθσ το 

1988 } κακεμία των οποίων ςτελεχϊνεται από 3 άτομα, με ειδικότθτεσ εργοκεραπεφτριασ, 

φυςιοκεραπεφτριασ και κοινωνικισ λειτουργοφ), Αλλθλεγγφθσ και Ρολιτιςμοφ, που εξυπθρετοφν 

1.500 θλικιωμζνουσ. Βαςικι επιδίωξθ τθσ παρεχόμενθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ είναι θ προςταςία 

των θλικιωμζνων και διαβίωςι τουσ ςε φιλικό περιβάλλον .  Οι λζςχεσ αυτζσ, επιδιϊκουν τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων των θλικιωμζνων που ςχετίηονται με βιολογικοφσ και ψυχολογικοφσ 

παράγοντεσ. Με τον τρόπο αυτό επιδιϊκεται πζραν τθν ψυχικισ και βιολογικισ θρεμίασ και 

αρτιότθτασ θ εξακολοφκθςθ και θ ομαλι ςυνφπαρξθ ςτον κοινωνικό ιςτό. Επιχειρείται να 

εξαςφαλιςτεί θ ενεργθτικότθτα των μελϊν αυτϊν ενϊ δίδεται βάςθ ςτθν προςταςία των 

υπερθλίκων,  θ ενθμζρωςθ ςχετικά με προβλιματα και ςυνικεισ ανάγκεσ που αντιμετωπίηουν οι 

άνκρωποι, ενϊ παρζχεται και βοικεια ςε ηθτιματα πρόλθψθσ (ενδεικτικά αναφζρονται , ιατρικζσ 

εξετάςεισ, εμβολιαςμοί κ.λπ.) . Εξόχωσ δε ςπουδαιότθτασ είναι το ότι επίκεντρο είναι οι ίδιοι οι 

θλικιωμζνοι ςτουσ οποίουσ και δίδεται μεγάλθ προςοχι ζτςι ϊςτε να εξακολουκοφν αν είναι , και 

αντιμετωπίηονται ζτςι, ενεργά μζλθ τθσ κοινωνίασ και όχι απόμαχοι τθσ ηωισ και παροπλιςμζνοι  

από τθν κακθμερινότθτα.  

 Κζντρα Κοινότητασ Νομοφ Μεςςηνίασ : Τα κζντρα αυτά προζκυψαν ςυνεπεία 

προςπακειϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και των αρμοδίων Υπουργείων τα οποία κζντρα ζχουν ωσ 

χρθματοδότεσ το Ευρωπαϊκό Ταμείο ςτο πλαίςιο  των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν 

Ρρογραμμάτων του Ε.Σ.Ρ.Α. Ουςιαςτικά αποτελοφν το ςθμείο επαφισ του πολίτθ με τθν Κοινωνικι 

Υπθρεςία με τον πολίτθ να ζχει τθν δυνατότθτα ςχετικισ ενθμζρωςθσ για υφιςτάμενεσ παροχζσ 

προσ το πρόςωπό τουσ τόςο ςε τοπικό όςο και ςε Ρεριφερειακό  ι Επικράτειασ επίπεδο. 
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 Κζντρο Συμβουλευτικήσ Γυναικϊν θυμάτων Βίασ του Δήμου Καλαμάτασ: 

Ρρόκειται για κοινωνικι υπθρεςία θ οποία ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ το 2013. Επιδιϊκει,  

εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ ςε κζματα ζμφυλθσ βίασ και ιςότθτασ ςχζςεων τόςο των δυνθτικά 

ωφελοφμενων γυναικϊν όςο και τρίτων προςϊπων, ψυχολογικι ςτιριξθ και Συμβουλευτικι με τθν 

οπτικι του φφλου (εςτίαςθ ςτθν βακφτερθ κατανόθςθ του εαυτοφ και των διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων, εκπαίδευςθ ςτθν διεκδικθτικι επικοινωνία, διαχείριςθ άγχουσ και ςυναιςκθματικϊν 

δυςκολιϊν, ενδυνάμωςθ, κινθτοποίθςθ, κ.λπ.), κοινωνικι ςτιριξθ και ςυμβουλευτικι εςτίαςθ ςτθν 

ανάπτυξθ αυτονομίασ, αυτεπάρκειασ, αναγνϊριςθ ςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν, αντιμετϊπιςθ 

κοινωνικϊν και πρακτικϊν ηθτθμάτων, ενδυνάμωςθ, κινθτοποίθςθ, κ.λπ.), εργαςιακι ςτιριξθ με 

βάςθ τθν  αναγνϊριςθ των ταλζντων - δεξιοτιτων για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό και τθν 

προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ/επιχειρθματικότθτα, ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, 

ενθμζρωςθ για διακζςιμεσ κζςεισ εργαςίασ, κινθτοποίθςθ, κ.λπ.), νομικι ςτιριξθ και 

Συμβουλευτικι με τθν οπτικι του φφλου (ενθμζρωςθ για τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και τα ζννομα 

δικαιϊματα των γυναικϊν, ενδυνάμωςθ, κινθτοποίθςθ, κ.λπ.), διαςφνδεςθ και δράςεισ Δικτφωςθσ 

με Φορείσ και Υπθρεςίεσ, παραπομπι ςε Φορείσ και Υπθρεςίεσ, παραπομπι ςε Ξενϊνεσ 

Φιλοξενίασ και τζλοσ δράςεισ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ενάντια 

τθσ γυναικείασ βίασ κάκε μορφισ. 

 Δημοτικά Υπνωτήρια: Αποτελοφν μεταβατικισ και προςωρινισ φιλοξενίασ δομι θ οποία 

δεν ζχει μόνιμο και ςτακερό χαρακτιρα παρζχοντασ ςχετικζσ υπθρεςίεσ φιλοξενίασ ςε άτομα τα 

οποία κοιμοφνται ςε δθμόςιουσ ι εξωτερικοφσ χϊρουσ που δεν ζχουν υποςτθρικτικό πλαίςιο να 

απευκυνκοφν ζτςι ϊςτε να τφχουν ςτζγαςθσ με τθν νυν δυνατότθτα κάλυψθσ προςωρινϊσ τθν 

φιλοξενία, μόνο κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ, δεκαζξι (16) ατόμων.   

 Δημοτικό Μαγειρείο – Εςτιατόριο : Ραρζχει τροφι ςε μθ ζχοντεσ οικονομικι δυνατότθτα 

και μόνιμθ διαμονι κατοίκουσ δια τθσ προετοιμαςίασ φαγθτοφ κουσ τθσ Καλαμάτασ με τθν  

παραςκευι του φαγθτοφ να γίνεται ςτθν αεροπορικι βάςθ τθσ Καλαμάτασ και να διανζμεται 

επιμελεία του Διμου ςτο Α’ Κ.Α.Ρ.Θ. Καλαμάτασ για τθ διανομι του. 

 Κζντρα Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ Ραιδιϊν & Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ [ΚΔΑΡ – 

ΜΕΑ]:  Ρρόκειται για κεςμό λειτουργοφντα ςτα πλαίςια δράςθσ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και 

επαγγελματικισ ηωισ»  και ζχει ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν ςτο 

εργαςιακό περιβάλλον ςε κζςεισ εργαςίασ με κοινοφσ όρουσ προκειμζνου να ανταπεξζλκουν  ςτον 

ρόλο τθσ εργαηόμενθσ και ςτον ρόλο τθσ μθτζρασ, ταυτοχρόνωσ ενϊ επιχειρείται θ βοικεια των 

ωφελουμζνων προςϊπων του προγράμματοσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ εργαςιακι πρόςβαςθ  
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Διαμζςου παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ και φιλοξενίασ βρεφϊν, νθπίων, παιδιϊν και ατόμων με 

αναπθρία, και επιδιϊκεται θ πρόςβαςθ των ευπακϊν ομάδων (παιδιά με ειδικζσ ικανότθτεσ). 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Διμου Καλαμάτασ23 το απαςχολοφμενο, κατά τμιματα και 

ειδικότθτα, προςωπικό ςτθν Διεφκυνςθ Ρρόνοιασ του εν λόγω διμου διαμορφϊνεται ωσ 

ακολοφκωσ:     

ΡΙΝΑΚΑΣ 7: 

 ΤΜΘΜΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΚΘΣ , ΕΡΟΡΤΕΛΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΑΙΘΜΟΣ 

ΡΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ 1 

ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ 2  

ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ 1 

ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ  

(ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΡΙΤΙ) 

1 

ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΡΙΤΙ) 1 

 

 ΤΜΘΜΑ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΑΙΘΜΟΣ  

ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ 3 

ΡΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 

 

 ΤΜΘΜΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΑΩΓΘΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΑΙΘΜΟΣ  

ΡΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ 1 

ΡΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ 5  

 

 

 Α & Β ΛΕΣΧΕΣ ΦΛΛΛΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΑΙΘΜΟΣ 

                                                           
23

 www.kalamata.gr/el/ (θμερομθνία προςπζλαςθσ 09.11.2021)  

http://www.kalamata.gr/el/
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ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ 1 

 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΑΡΕΥΤΪΝ 2 

ΤΕ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  1 

ΤΕ ΕΓΟΘΕΑΡΕΙΑΣ 1 

 

 ΚΕΝΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ ΓΥΝΑΛΚΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΑΙΘΜΟΣ  

ΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  1 

ΡΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1 

ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ  1 

 

 Κ.Δ.Α.Ρ. – Μ.Ε.Α    

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ  ΑΙΘΜΟΣ  

ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ  1 

ΔΕ ΚΟΙΝ. ΦΟΝΤΙΕΤΩΝ 4 

ΔΕ ΒΟΘΘΘΤΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ 2 

ΡΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 3 

ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ  2 

ΡΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1 

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΑΡΕΥΤΩΝ  1 

 

 ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΧΟΛΛΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΡΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 

ΡΕ ΝΘΡΙΑΓΩΓΩΝ 8 

ΤΕ ΒΕΦΟΝΘΡΙΟΚΟΜΩΝ  16 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΩΝ  5 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ  3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

4.1 Ειςαγωγικά 

 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςθσ εργαςίασ και ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Ρρόνοιασ 

του Διμου Καλαμάτασ διανεμικθκε ςχετικό ερωτθματολόγιο δεκαπζντε (15) ερωτιςεων (Ερ.), το 

οποίο παρζμεινε από Δεκζμβριο του 2021 ζωσ Μάρτιο του 2022, ςτθν παραπάνω Υπθρεςία. Δια 

του ερωτθματολογίου ηθτικθκε από τουσ μετζχοντεσ ςτθν ζρευνα άνδρεσ και γυναίκεσ (Ερ.1) 

καταταςςόμενουσ ςε τρεισ θλικιακζσ ομάδεσ 20-39, 40-64 και 65 και πλζον ετϊν (Ερ.2), και αφοφ 

αποτυπϊςουν ςτοιχεία όπωσ τθν εκπαίδευςι τουσ (Ερ. 3), το αν διαμζνουν με παιδιά 

προςχολικισ θλικίασ ι υπεριλικεσ (Ερ. 4 και 5), τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ (Ερ.6), τθν 

επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα (Ερ.7), το ειςόδθμά τουσ (Ερ.8), ποίεσ είναι οι χρθςιμοποιοφμενεσ 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου Καλαμάτασ (Ερ.9), ςε ποιο βακμό ο εκάςτοτε ερωτϊμενοσ είναι 

ικανοποιθμζνοσ από αυτζσ (Ερ. 10), πόςεσ φορζσ, κατά τον τελευταίο χρόνο ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί οι εν λόγω Υπθρεςίεσ του Διμου (Ερ.11), τον βακμό που πιςτεφει ο κάκε 

ερωτϊμενοσ πωσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ των πολιτϊν του διμου (Ερ. 12), το αν υπάρχει επαρκισ 

ενθμζρωςθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (Ερ.13), το πόςο ςθμαντικι είναι θ ςυνζχιςθ παροχισ 

των προγραμμάτων (Ερ.14) και ποια υπθρεςία κεωροφν οι ερωτθκζντεσ πωσ πρζπει να 

προωκθκεί περιςςότερο (Ερ.15), ενϊ ηθτικθκε, εφόςον το επικυμοφςαν οι ερωτθκζντεσ, να 

προτείνουν τθ δθμιουργία κάποιασ δομισ, πλθν όμωσ ωσ προσ το τελευταίο ςκζλοσ δεν υπιρξε 

κάποια πρόταςθ.  

Ειδικότερα ςυνεπεία τθσ ερεφνθσ ταφτθσ προζκυψαν ωσ προσ τουσ μετζχοντεσ ςτθν 

ζρευνα τα ακόλουκα ςτοιχεία:     

1.  Στθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ 100 ερωτθκζντεσ, 29 άνδρεσ και 71 γυναίκεσ.  

ΡΙΝΑΚΑΣ 8: 

ΦΥΛΟ ΑΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΡΟΣΟΣΤΟ % 

 

ΑΝΔΕΣ 29 29 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 71 71 
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(Γράφθμα 1) 

1. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα διαμοιράςτθκαν ςε τρεισ θλικιακζσ ομάδεσ, με τθν μζςθ 

θλικιακι ομάδα των ερωτθκζντων, ιτοι από 40 – 46 ετϊν, να ξεπερνά το ιμιςυ των  προςϊπων 

που απάντθςαν (53%):  

ΡΙΝΑΚΑΣ 9: 

 

ΘΛΙΚΙΑ (ΕΤΘ) 

 

20-39 

 

40-46 

 

65+ 

ATOMA  39 53 8 

 

   

(Γράφθμα 2) 

29% 

71% 

ΦΥΛΟ  

ΑΝΔΕΣ  

ΓΥΝΑΛΚΕΣ  

39% 

53% 

8% 

ΘΛΙΚΙΑ  

 20 - 39

40-64

65 +
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3. Οι ερωτθκζντεσ με βάςθ τθν γραμματικι τουσ γνϊςθ κατθγοριοποιικθκαν ςε πζντε 

κατθγορίεσ, ιτοι των αναλφάβθτων (Αναλφ/τοσ), των ενταςςόμενων ςτθν κατθγορία τθσ 

Υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (Υ.Α), δευτεροβάκμιασ - τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Β’ΚΜΛΑ – 

Γ’ΚΜΛΑ) και τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςπουδϊν:    

   ΡΙΝΑΚΑΣ 10: 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

ΣΥΝΟΛΟ 

                                                          

ΑΝΑΛΦ/ΤΟΣ Υ.Α. Β’ΘΜΙΑ  Γ’ΒΑΘΜΙΑ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

– ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟ  

       100                         4                        17                     28                     29                             22 

 Εκ των μετεχόντων ςτθν ζρευνα διαπιςτϊκθκε πωσ ποςοςτό 51% ζχουν ολοκλθρϊςει 

κάποιο ανϊτατο ι ανϊτερο πανεπιςτθμιακό Μδρυμα, ενϊ εκ του ποςοςτοφ αυτοφ, ποςοςτό τθσ 

τάξεωσ του 22%, είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ:   

 

 

(Γράφθμα 3) 

 

 

 

 

 

4% 
17% 

28% 29% 

22% 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

ΑΝΑΛΦΑΒΘΤΟΣ  

ΥΡΟΧ. ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

ΔΕΥΤΕ. ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ  

ΤΛΤ. ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ  

ΜΕΤΑΡΤ. - ΔΛΔΑΚΤ. ΤΛΤΛΟΣ  
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4.Με γνϊμονα αν ο μετζχων ςτθν ζρευνα διαμζνει (ι όχι) με παιδιά προςχολικισ θλικίασ:  

ΡΙΝΑΚΑΣ 11: 

                 ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

100                                         42                                                    58 

Ζτςι ποςοςτιαία θ παραπάνω απεικόνιςθ ζχει ωσ ακολοφκωσ:   

 

(Γράφθμα 4) 

5. Με γνϊμονα το αν διαμζνει (ι όχι) με υπεριλικεσ, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία απάντθςε 

αρνθτικά, ςε ποςοςτό 87%:     

ΡΙΝΑΚΑΣ 12: 

                                    ΣΥΝΟΛΟ                                ΝΑΙ               ΟΧΙ 

 

100                                              13                             87 

 

42% 

58% 

ΔΙΑΜENETE ΜΕ ΡΑΙΔΙΑ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ 
ΘΛΙΚΙΑΣ  

ΝΑΛ 

ΠΧΛ 
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(Γράφθμα 5) 

6. Θ πλειονότθτα των ερωτθκζντων (71%) ιταν ζγγαμοι όπωσ προκφπτει ακολοφκωσ: :  

ΡΙΝΑΚΑΣ 13: 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

 

ΕΓΓΑΜΟΣ/Θ 

 

ΑΓΑΜΟΣ/Θ 

 

ΔΙΑΗΕΥΓΜΕΝΟΣ/Θ 

 

ΧΘΟΣ/Α 

 

100 

 

71 

 

20 

 

6 

 

3 

 

 

(Γράφθμα 6) 

13% 

87% 

ΔΙΑΜEΝETE ΜΕ ΥΡΕΘΛΙΚΕΣ  

ΝΑΛ 

ΠΧΛ 

71% 

20% 

6% 3% 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  

ΕΓΓΑΜΟΣ/Θ 

ΑΓΑΜΟΣ/Θ  

ΔΛΑΗΕΥΓΜΕΝΟΣ/Θ 

ΧΘΟΣ/Α 
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7. Σε ζξι κατθγορίεσ τοποκετικθκαν οι ερωτθκζντεσ περί τθσ επαγγελματικισ τουσ ιδιότθτασ, ωσ 

ακολοφκωσ: 

ΡΙΝΑΚΑΣ 14: 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΤΘΤΑ 

 

ΑΙΘΜΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ 100) 

ΑΝΕΓΟΣ 10 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 8 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ 19 

ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ 40 

ΕΛΕΥΘΕΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 10 

ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 13 

   

Από τουσ μετζχοντεσ ςτθν ζρευνα ποςοςτό 40% ζφεραν τθν ιδιότθτα του Δθμοςίου Υπαλλιλου, 

με τουσ ανζργουσ ποςοςτιαία να ανζρχονται ςε 10% γεγονόσ που καταδεικνφει το ςοβαρό ηιτθμα 

ανεργίασ. Ζτςι, ςχθματικϊσ προκφπτουν τα ακόλουκα:      

 

(Γράφθμα 7) 

 

 

 

10% 
8% 

19% 

40% 

10% 

13% 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΤΘΤΑ 

ΑΝΕΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΧΟΣ  

ΛΔΛΩΤΛΚΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ 

ΔΘΜΟΣΛΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ 

ΕΛΕΥΚΕΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΑΣ  

ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
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8. Με βάςθ τθν ετιςια ειςοδθματικι τουσ βάςθ, ςε τζςςερισ ομάδεσ: 

ΡΙΝΑΚΑΣ 15: 

 

ΕΙΣΟΔΘΜΑ/ΕΤΟΣ 

 

0-5000 

 

5001-10000 

 

10000-20000 

 

20000 + 

 

100 

 

11 

 

16 

 

47 

 

26 

 

 

(Γράφθμα 8) 

9. Τζκθκε το ςχετικό ερϊτθμα με το κατά πόςο ζχουν χρθςιμοποιιςει οι ερωτθκζντεσ τισ 

παρεχόμενεσ ςε αυτοφσ δομζσ, με και οι απαντιςεισ τουσ να ζχουν ωσ ακολοφκωσ:  

ΡΙΝΑΚΑΣ 16: 

ΕΙΔΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 100 ΕΩΤΘΘΕΝΤΩΝ  

ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΡΙΤΙ 8 

ΔΘΜΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 2 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ 2 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ 2 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΦΑΜΑΚΕΙΟ 5 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΘΡΟΣ 2 

11% 

16% 

47% 

26% 

ΕΙΣΟΔΘΜΑ (ΣΕ ΕΥΩ)  

0-5000

5001-10000

1000-20000

20000 +
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ΚΑΡΘ/ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 4 

ΚΕΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 11 

ΚΕΝΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19 

ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΥΡΝΩΤΘΙΑ 3 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΙΟ 0 

Κ.Δ.Α.Ρ.- Μ.Ε.Α. 55 

ΚΑΜΙΑ 21 

 

 

(Γράφθμα 9) 

 Με τθν κυρίωσ χρθςιμοποιοφμενθ δομι να είναι εκείνθ των Κ.Δ.Α.Ρ.-Μ.Ε.Α., από τθν 

ζρευνα προκφπτει μια αξιοςθμείωτθ και ςπουδαία πλθροφορία θ οποία ςχετίηεται με το Κζντρο 

Συμβουλευτικισ Γυναικϊν, οπότε δζον είναι να ςτακοφμε ιδιαιτζρωσ ςε αυτά τα ερευνθτικά 

6% 

2% 

2% 

1% 

4% 

1% 

3% 

8% 

14% 

2% 
41% 

0% 

16% 

ΡΟΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΧΕΤΕ 
ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΕΙ  

ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΤΟ ΣΡΛΤΛ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΥΣΣΛΤΛΟ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΦΑΜΑΚΕΛΟ 

ΚΟΛΝΟΤΛΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΘΡΟΣ 

ΚΑΡΘ/ΛΕΣΧΕΣ ΦΛΛΛΑΣ - 
ΕΚΕΛΟΝΤΛΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΑ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑΣ 

ΚΕΝΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ 
ΓΥΝΑΛΚΩΝ  

ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΥΡΝΩΤΘΛΑ 

ΚΕΝΤΑ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΘΣ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ  
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ευριματα. Επιςθμαίνεται πωσ για τθν καταγραφι των αμζςωσ κατωτζρω ςυμπεραςμάτων, εκτόσ 

του παραπάνω ερωτιματοσ, ελιφκθςαν υπ’ όψιν και οι απαντιςεισ του δεκάτου πζμπτου (15) 

ερωτιματοσ ςχετικά με τισ Υπθρεςίεσ που κατά τθν γνϊμθ των μετεχόντων ςτθν ζρευνα πρζπει 

να προωκθκοφν περιςςότερο. Εκ των γραφθμάτων αυτϊν προκφπτει πωσ το 19% των 

ερωτθκζντων ζχει χρθςιμοποιιςει τθν δομι τθσ Συμβουλευτικισ Γυναικϊν, τθν ίδια δε ςτιγμι και 

ςφμφωνα με το γράφθμα (15) που ακολουκεί παρακάτω, το 14% των ςυμμετεχόντων κεωρεί πωσ 

θ εν λόγω δομι πρζπει να προωκθκεί περιςςότερο. 

 Ενδεχομζνωσ διαβάηοντασ κάποιοσ τισ αμζςωσ παραπάνω λζξεισ να κεωριςει πωσ τα 

ποςοςτά αυτά δεν είναι ιδιαιτζρωσ μεγάλα, πλθν όμωσ, με μια πιο επιςταμζνθ μελζτθ των 

απαντιςεων τα ποςοςτά αυτά είναι τρομακτικά υψθλά. Ριο ςυγκεκριμζνα, από τουσ 100 

μετζχοντεσ ςτθν ζρευνα οι 71 είναι του γυναικείου φφλου. Ζτςι επί τθ βάςει αυτι, των 71 

γυναικϊν οι οποίεσ ςυμμετείχαν οι δεκαπζντε (15) εξ αυτϊν διλωςαν πωσ ζχουν κάνει χριςθ τθσ 

εν λόγω δομισ και τριάντα τρεισ (33) κεωροφν πωσ θ εν λόγω υπθρεςία πρζπει να προωκθκεί 

περιςςότερο. Σθμειϊνεται πωσ όςεσ εκ των γυναικϊν απάντθςαν πωσ ζχουν κάνει χριςθ τθσ εν 

λόγω Υπθρεςίασ, όλεσ τουσ κεωροφν πωσ πρζπει θ Υπθρεςία αυτι να προωκθκεί περιςςότερο.  

 Σε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το 69% των μετεχόντων γυναικϊν απαντοφν και κεωροφν 

αναγκαία τθν προϊκθςθ τθσ εν λόγω Υπθρεςίασ, το 31% τθν ζχει χρθςιμοποιιςει, τθν ίδια δε 

ςτιγμι ςε ςφνολο 15 γυναικϊν που ζχουν χρθςιμοποιιςει τθν εν λόγω Υπθρεςία ποςοςτό 100% 

κεωρεί πωσ πρζπει να προωκθκεί ακόμθ περιςςότερο. 

 

(Γράφθμα 9Α) 

  Εκ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα 29 ανδρϊν, οι 12 εξ αυτϊν υποςτιριξαν τθν άποψθ 

πωσ θ εν λόγω Υπθρεςία πρζπει να προωκθκεί περιςςότερο. Σε ποςοςτιαία απεικόνιςθ επί τθ 

31% 

69% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 71 

ΚΕΝΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ 
ΓΥΝΑΛΚΩΝ  

ΑΝΑΓΚΘ ΡΟΩΚΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΑΥΤΘΣ  
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βάςει των μετεχόντων ανδρϊν ςτθν ζρευνα και τθσ άποψθσ περί προϊκθςθσ τθσ παραπάνω 

Υπθρεςίασ, προκφπτει πωσ το 80% των ςυμμετεχόντων ανδρϊν κεωρεί αναγκαία τθν προϊκθςθ 

τθσ Υπθρεςίασ ταφτθσ:   

 

(Γράφθμα 9Β) 

 10. Θ ικανοποίθςθ των ερωτθκζντων από τισ παρεχόμενεσ δομζσ, αποτυπϊνεται ωσ 

ακολοφκωσ:  

ΡΙΝΑΚΑΣ 17: 

 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 100 ΕΩΤΘΘΕΝΤΩΝ 

(ΑΡΑΝΤΘΣΑΝ 74) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 15 

ΛΙΓΟ 10 

ΑΚΕΤΑ 16 

ΡΟΛΥ 24 

ΡΑΑ ΡΟΛΥ  27 

 

 

20% 

80% 

ΑΝΔΕΣ: ΣΥΝΟΛΟ 29 

ΕΧΟΥΝ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΕΛ ΤΘΝ 
ΥΡΘΕΣΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ 
ΓΥΝΑΛΚΩΝ  

ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΡΟΩΚΘΚΕΛ 
ΡΕΛΣΣΟΤΕΟ 
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(Γράφθμα 10) 

 Άκρωσ ενκαρρυντικά είναι τα αποτελζςματα ςχετικά ωσ προσ ον βακμό ικανοποίθςθσ 

των προςϊπων που ζχουν κάνει χριςθ των εν λόγω Υπθρεςιϊν κακϊσ ποςοςτό 84% δθλϊνει πωσ 

είναι (τουλάχιςτον) πολφ ικανοποιθμζνο από τισ Υπθρεςίεσ αυτζσ. Σθμειϊνεται ότι 61% των 

απαντθςάντων δθλϊνουν πωσ είναι πάρα πολφ ικανοποιθμζνοι από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ που 

είναι το υψθλότερο ποςοςτό μεταξφ των ερωτιςεων από 10 ζωσ 15. 

11. Αναφορικά με τθν χριςθ των Υπθρεςιϊν αυτϊν κατά τθν διάρκεια του ζτουσ :  

ΡΙΝΑΚΑΣ 18: 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ ΧΘΣΘΣ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 100 ΕΩΤΘΘΕΝΤΩΝ 

(ΑΡΑΝΤΘΣΑΝ 92) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 15 

ΛΙΓΟ 10 

ΑΚΕΤΑ 16 

ΡΟΛΥ 24 

ΡΑΑ ΡΟΛΥ  27 

 

1% 

3% 

12% 

23% 
61% 

ΣΕ ΡΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ 
ΑΡΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ  

ΚΑΚΟΛΟΥ 

ΛΛΓΟ 

ΑΚΕΤΑ 

ΡΟΛΦ 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ 
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(Γράφθμα 11) 

Θ ςυχνότθτα χριςθσ των Υπθρεςιϊν αυτϊν (ςε ποςοςτό τουλάχιςτον αρκετά) 

καταδεικνφει τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςε αυτζσ, κακϊσ (περίπου - 76%) 3 ςτουσ 4 χριςτεσ 

του τελευταίου ζτουσ ζδωςαν κετικό πρόςθμο ςτισ παρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ του Διμου, ενϊ 

ποςοςτό 16% των απαντθςάντων δεν ζκαναν χριςθ των παρεχομζνων Υπθρεςιϊν.      

12. Ωσ προσ το κατά πόςον οι εν λόγω δομζσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ των πολιτϊν : 

ΡΙΝΑΚΑΣ 19: 

ΚΑΛΥΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 100 ΕΩΤΘΘΕΝΤΩΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 

ΛΙΓΟ 5 

ΑΚΕΤΑ 21 

ΡΟΛΥ 36 

ΡΑΑ ΡΟΛΥ  37 

 

16% 

11% 

18% 
26% 

29% 

ΡΟΣΕΣ ΦΟΕΣ (ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΟΝΟ) 
ΕΧΕΤΕ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ  

ΚΑΚΟΛΟΥ 

ΛΛΓΟ 

ΑΚΕΤΑ 

ΡΟΛΦ 

ΡΑΑΡΟΛΥ 
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(Γράφθμα 12) 

Εντυπωςιακά είναι τα ποςοςτά των απαντιςεων των ερωτθκζντων ςτο παραπάνω 

ερϊτθμα κακϊσ το 94% των απαντθςάντων κεωρεί πωσ οι εν λόγω Υπθρεςίεσ καλφπτουν αρκετά, 

πολφ και πάρα πολφ τισ δθμοτικζσ ανάγκεσ.      

13. Αναφορικά με τθν παρεχόμενθ ενθμζρωςθ από τθν πλευρά του Διμου και των Υπθρεςιϊν 

ςτουσ πολίτεσ ζτςι ϊςτε να είναι γνωςτζσ ςτουσ χριςτεσ οι Υπθρεςίεσ αυτζσ: 

ΡΙΝΑΚΑΣ 20: 

ΕΝΘΜΕΩΣΘ  ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 100 ΕΩΤΘΘΕΝΤΩΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 9 

ΛΙΓΟ 19 

ΑΚΕΤΑ 32 

ΡΟΛΥ 21 

ΡΑΑ ΡΟΛΥ  19 

 

1% 

5% 

21% 

36% 

37% 

ΣΕ ΡΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΡΙΣΤΕΥΕΤΕ ΡΩΣ 
ΚΑΛΥΡΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ  

ΚΑΚΟΛΟΥ 

ΛΛΓΟ 

ΑΚΕΤΑ 

ΡΟΛΦ 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ  
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(Γράφθμα 13) 

 Με το ποςοςτό των πολιτϊν που κεωροφν πωσ θ ενθμζρωςθ για τισ παρεχόμενεσ 

Υπθρεςίεσ να είναι ςτισ κατθγορίεσ, αρκετά, πολφ και πάρα πολφ ςτο 72 %, ζνα ποςοςτό 28% 

κεωρεί πωσ θ ενθμζρωςθ είναι ελλιπείσ ζωσ ανφπαρκτθ. Το εν λόγω ποςοςτό είναι υψθλό κακϊσ 

ξεπερνά το 1/4 των απαντθςάντων γεγονόσ που δείχνει τθν ανάγκθ ενθμζρωςθσ από τθν πλευρά 

του Διμου κυρίωσ των πολιτϊν ςχετικϊσ με τισ παρεχόμενεσ ςε αυτοφσ δυνατότθτεσ ςχετικά με 

τισ εν λόγω Υπθρεςίεσ.   

14. Θ Σπουδαιότθτα – ςθμαντικότθτα του παρεχόμενου ζργου από τουσ ερωτθκζντεσ 

αποτυπϊκθκε ωσ ακολοφκωσ:   

ΡΙΝΑΚΑΣ 21: 

ΣΡΟΥΔΑΙΟΤΘΤΑ  ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 100 ΕΩΤΘΘΕΝΤΩΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 

ΛΙΓΟ 0 

ΑΚΕΤΑ 11 

ΡΟΛΥ 41 

ΡΑΑ ΡΟΛΥ  47 

9% 

19% 

32% 

21% 

19% 

ΥΡΑΧΕΙ ΕΡΑΚΘΣ ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΑΡΠ ΤΟΝ 

ΔΘΜΟ  

ΚΑΚΟΛΟΥ 

ΛΛΓΟ 

ΑΚΕΤΑ 

ΡΟΛΦ 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ  
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(Γράφθμα 14) 

Λδιαιτζρωσ υψθλά είναι τα ποςοςτά των απαντθςάντων ςχετικά με τθν ςπουδαιότθτα των 

παρεχομζνων ςε αυτοφσ δομϊν όπου το 99% των ερωτθκζντων απάντθςε πωσ το εν λόγω ζργο 

είναι από αρκετά ζωσ πάρα πολφ ςθμαντικό. Θ εν λόγω κακολικότθτα των απαντιςεων ςχετικά 

με τθν ςπουδαιότθτα τθσ υπθρεςίασ καταδεικνφει τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν, αλλά και τθν 

αναγκαιότθτα φπαρξθσ και εξακολοφκθςθσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. Επιςθμαίνεται πωσ το 

47% των απαντθςάντων ζδωςαν τθν απάντθςθ πωσ θ ςπουδαιότθτα του εγχειριματοσ είναι 

«πάρα πολφ» μεγάλθ με το ποςοςτό αυτό να είναι το υψθλότερο ςτισ ερωτιςεισ 11, 12, 13, 14 

και 15. 

15. Τελευταίο των ερωτθμάτων αναφζρεται ςτο ποια είναι θ Υπθρεςία που πρζπει να προωκθκεί 

περιςςότερο με τα αποτελζςματα να ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

1% 0% 11% 

41% 

47% 

ΡΟΣΟ ΣΘΜΑΝΤΙΚΘ ΕΙΝΑΙ Θ ΣΥΝΕΧΙΣΘ ΤΩΝ 
ΡΑΑΚΑΤΩ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ  

ΚΑΚΟΛΟΥ 

ΛΛΓΟ 

ΑΚΕΤΑ 

ΡΟΛΦ 

ΡΑΑ ΡΟΛΦ  
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ΡΙΝΑΚΑΣ 22: 

 ΕΙΔΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 100 ΕΩΤΘΘΕΝΤΩΝ 

ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΡΙΤΙ 45 

ΔΘΜΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 15 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ 17 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ 14 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΦΑΜΑΚΕΙΟ 21 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΘΡΟΣ 7 

ΚΑΡΘ/ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 26 

ΚΕΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 13 

ΚΕΝΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 43 

ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΥΡΝΩΤΘΙΑ 11 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΙΟ 1 

Κ.Δ.Α.Ρ.-Μ.Ε.Α. 64 

ΚΑΜΙΑ 4 

  

 

(Γράφθμα 15) 
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ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΥΣΣΛΤΛΟ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΦΑΜΑΚΕΛΟ 

ΚΟΛΝΟΤΛΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΘΡΟΣ 

ΚΑΡΘ/ΛΕΣΧΕΣ ΦΛΛΛΑΣ - 
ΕΚΕΛΟΝΤΛΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΑ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑΣ 

ΚΕΝΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ 
ΓΥΝΑΛΚΩΝ  
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 Ρροσ αποφυγι αςκόπων επαναλιψεων δζον είναι να αξιολογθκεί θ απάντθςθ ταφτθ με 

τα αναπτυχκζντα ιδθ ςτο ερϊτθμα περί των κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν που ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

από τουσ χριςτεσ αυτϊν, επιπρόςκετα ςε αυτά, φαίνεται πωσ θ προϊκθςθ των Υπθρεςιϊν 

ςυγκεντρϊνει τα ίδια ποςοςτά εκτόσ των Υπθρεςιϊν Κ.Δ.Α.Ρ.-Μ.Ε.Α. (23%), Βοικειασ ςτο Σπίτι 

(16%), Κζντρο Συμβουλευτικισ Γυναικϊν (15%). 
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4.2 Συμπεράςματα 

 

 Δια τθσ παραπάνω ζρευνασ επιχειρικθκε θ καταγραφι, δια του διανεμθκζντοσ 

ερωτθματολογίου, των απόψεων των ερωτθκζντων – απαντοφντων ςχετικά με τισ παρεχόμενεσ 

Υπθρεςίεσ ςτθν πόλθ τθσ Καλαμάτασ που ςκοπό ζχουν να βελτιϊςουν τθν κακθμερινότθτα των 

πολιτϊν. Εκ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων τα οποία διατζκθκαν ςτουσ ερωτϊμενουσ και ςε 

εναρμόνιςθ των διαπιςτϊςεων που ιδθ ζχουν αναπτυχκεί παραπάνω,  διαπιςτϊκθκε πωσ, θ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των απαντοφντων ιταν γυναίκεσ (71%), ενϊ πάνω από το 50% (53% 

ακριβζςτερα) των απαντοφντων ιταν ςτθν θλικιακι ομάδα 40 – 64 ετϊν. Με τθν πλειονότθτα των 

μετεχόντων ςτθν ζρευνα να είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (29%) και κάτοχοι 

μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ (22%), προζκυψε πωσ κφριοι χριςτεσ των εν λόγω 

δομϊν είναι κατά βάςθ οι ζχοντεσ τθν επαγγελματικι ιδιότθτα του Δθμοςίου Υπαλλιλου (ςε 

ποςοςτό 40%), με τα ετιςια ειςοδιματά τουσ να ξεπερνοφν τισ 10.000 ευρϊ (ςε ποςοςτό 98 %). 

Μόνο ζνα μικρό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 10% των ανζργων είναι χριςτεσ των παρεχομζνων 

προγραμμάτων. Ειδικϊσ, ωσ προσ τουσ ανζργουσ, πρζπει να ςυνυπολογιςτεί πωσ εκ τθσ ερεφνθσ 

προζκυψε πωσ ποςοςτό 100% κεωροφν τθν αναγκαιότθτα ςυνζχιςθσ των εν λόγω προγραμμάτων 

(αρκετά, πολφ και πάρα πολφ) ςθμαντικι, ενϊ ποςοςτό 40% εξ αυτϊν κρίνει τθν ςχετικι 

ενθμζρωςθ ωσ ανφπαρκτθ ι λιγοςτι. Αξιοςθμείωτο δε είναι το γεγονόσ ότι, το 50% των ανζργων 

ανικει ςτθν θλιακι ομάδα των 20 – 39 και το λοιπό 50% ςτθν θλικιακι ομάδα των 40 -64. Με 

δεδομζνο λοιπόν πωσ οι λοιποί επαγγελματικοί κλάδοι του ερωτθματολογίου ζχουν ευκολότερθ 

πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία, είναι αναγκαία θ προϊκθςθ τθσ ενθμζρωςθσ, πρωτίςτωσ των 

οικονομικά ανίςχυρων πολιτϊν, προκειμζνου οι τελευταίοι να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτισ δομζσ 

αυτζσ που κα βελτιϊςουν τθσ ςυνκικεσ διαβίωςισ τουσ. Δζον είναι να προςεχκεί ιδιαιτζρωσ πωσ  

ποςοςτό 31% των γυναικϊν που μετείχαν ςτθν εν λόγω ζρευνα ζχει ιδθ χρθςιμοποιιςει το 

Κζντρο Συμβουλευτικισ, ενϊ το 69% των γυναικϊν (και το 80% των μετεχόντων ανδρϊν) κεωρεί 

αναγκαία τθν προϊκθςθ τθσ εν λόγω Υπθρεςίασ.  Επιπροςκζτωσ, είναι δεικτικι τθσ 

αποδοτικότθτασ των δομϊν αυτϊν ο βακμόσ ικανοποίθςθσ των όςων ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα 

κακϊσ ποςοςτό 84% (61% πάρα πολφ και 23% πολφ) δθλϊνει τθν ικανοποίθςι του ωσ προσ τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, ποςοςτό που εναρμονίηεται με το ότι 88% ( 47% πάρα πολφ και 41% 

πολφ) των μετεχόντων κεωροφν τθν ςυνζχιςθ των Υπθρεςιϊν αυτϊν ςπουδαία.  Ροςοςτό 40% 

των ζγγαμων ζχουν κάνει χριςθ των Κ.Δ.Α.Ρ. – Μ.Ε.Α. και 16% καμίασ από τισ Κοινωνικζσ 

Υπθρεςίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα μεταξφ 20 ζωσ 39 ετϊν, το 69% των ερωτθκζντων ζχει κάνει χριςθ 

των Κ.Δ.Α.Ρ.-Μ.Ε.Α., το 35% χριςθ τθσ παρεχόμενθσ Υπθρεςίασ Συμβουλευτικισ Γυναικϊν και 

ποςοςτό 87% κεωρεί πωσ πρζπει να προωκθκεί περαιτζρω το Κ.Δ.Α.Ρ.-Μ.Ε.Α. Στθν αμζςωσ 
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επόμενθ θλικιακι ομάδα, πάντοτε των εγγάμων, οι χριςτεσ τθσ Υπθρεςίασ των Κ.Δ.Α.Ρ. – Μ.Ε.Α. 

ανζρχονται ςε 32%, μόλισ το 8% δθλϊνει πωσ ζχει κάνει χριςθ τθσ  παρεχόμενθσ Υπθρεςίασ 

Συμβουλευτικισ Γυναικϊν ενϊ ποςοςτό 40% επικροτεί τθν προϊκθςθ τθσ Υπθρεςίασ αυτισ. 

Ροςοςτό 91% των εγγάμων ερωτθκζντων τθσ θλικιακισ ομάδασ 20 – 39 δθλϊνουν τουλάχιςτον 

αρκετά ικανοποιθμζνοι από τισ παρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ του Διμου, τθν ςτιγμι που ςτθν ίδια 

κατθγορία (εγγάμων) και ςτθν θλικιακι ομάδα 40 – 64 το ποςοςτό ανζρχεται ςε 35%. 

Αξιοςθμείωτο είναι πωσ οι απαντιςαντεσ και ενταςςόμενοι ςτθν κατθγορία «χιροι/εσ», ςε 

ποςοςτό 100%, δείχνουν να επιηθτοφν τθν κοινωνικι ςυναναςτροφι με τθν ςυμμετοχι τουσ ςε 

κζντρα κοινότθτασ και ΚΑΡΘ/ Λζςχεσ Φιλίασ και Εκελοντιςμοφ. Ρεραιτζρω, ποςοςτό 80% των 

διαηευγμζνων απάντθςε ωσ ζχει χρθςιμοποιιςει τθν Υπθρεςία του Κ.Δ.Α.Ρ.-Μ.Ε.Α. και το αυτό 

ποςοςτό κεωρεί πωσ θ Υπθρεςία αυτι πρζπει να προωκθκεί περιςςότερο. Το 99% των 

ερωτθκζντων που απαντοφν ςτθν ερϊτθςθ ςχετικϊσ με το πόςο ςθμαντικι είναι θ ςυνζχιςθ των 

υπθρεςιϊν ότι είναι αρκετά ζωσ πάρα πολφ, δεικτικό τθσ εμπιςτοςφνθσ που τρζφουν οι 

ερωτϊμενοι ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα ςυνζχιςθσ των προγραμμάτων αυτϊν, ενϊ 

παρατθρείται πωσ ποςοςτό 94% ζχει τθν άποψθ πωσ οι υπθρεςίεσ αυτζσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ 

των δθμοτϊν. Από τισ απαντιςεισ αυτζσ εμφαίνεται μια διάχυτθ ικανοποίθςθ των μετεχόντων ςε 

ποςοςτό 96% να δθλϊνουν τουλάχιςτον αρκετά ικανοποιθμζνοι από αυτζσ, ενϊ πρζπει να 

επιςθμανκεί πωσ το 33% που διλωςαν πωσ δεν είναι κακόλου ικανοποιθμζνοι από τισ εν λόγω 

Υπθρεςίεσ, δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει καμία από αυτζσ.  

 Εν κατακλείδι, προκφπτει ςτθν πλειονότθτα των χρθςιμοποιοφντων τισ εν λόγω Υπθρεςίεσ 

μεγάλθ ικανοποίθςθ και ζκδθλθ εμπιςτοςφνθ. Ομοίωσ οι πολίτεσ δείχνουν εμφανϊσ 

ικανοποιθμζνοι από τισ παρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ τθν ςτιγμι που διαφαίνεται μια  ανεπάρκεια ωσ 

προσ τθν παρεχόμενθ, ςτουσ πολίτεσ και δθ χριςτεσ, ενθμζρωςθ ωσ προσ τισ δθμοτικζσ 

Υπθρεςίεσ. Επιπροςκζτωσ αναιμικι χαρακτθρίηεται θ χριςθ των Υπθρεςιϊν από τουσ ανζργουσ,  

οι οποίοι δεν δείχνουν να μετζχουν ςτα προγράμματα καίτοι θ λογικι χριςθσ των εν λόγων 

προγραμμάτων είναι κατά βάςθ απευκυντζα ςε αυτοφσ. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ κρίνεται 

επιβεβλθμζνθ θ επαναςχεδίαςθ του προγράμματοσ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν που δφνανται να 

αποτελζςουν τουσ χριςτεσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ αυτοφσ και κυρίωσ των ευπακϊν 

κοινωνικϊν ομάδων οι οποίοι ζχουν και τθν μεγαλφτερθ ανάγκθ ωσ προσ τθν χριςθ των 

προγραμμάτων αυτϊν, ειδικϊσ εκείνων που ζχουν να κάνουν με τθν υγειονομικι περίκαλψθ και 

τθσ κοινωνικισ ςυνάκροιςθσ ωσ μζςω κοινωνικϊν ςυναναςτροφϊν μεταξφ τουσ. Τθν μερίδα του 

λζοντοσ κατζχουν τα Κ.Δ.Α.Ρ.-Μ.Ε.Α., το Κζντρο Συμβουλευτικισ Γυναικϊν, τα Κζντρα Κοινότθτασ, 

θ Βοικεια ςτο Σπίτι, ενϊ ςτο ερϊτθμα ςχετιηόμενο με τθν ανάγκθ προϊκθςθσ των Υπθρεςιϊν, 

μετά τα Κ.Δ.Α.Ρ.-Μ.Ε.Α. που εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτθν κορυφι, το πρόγραμμα Βοικειασ 
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ςτο Σπίτι και το Κζντρο Συμβουλευτικισ Γυναικϊν ευρίςκονται πολφ υψθλά ςτισ προτιμιςεισ των 

ερωτθκζντων, τθ ςτιγμι που Υπθρεςίεσ όπωσ το Δθμοτικό Μαγειρείο – Εςτιατόριο, ο Κοινοτικόσ 

Λαχανόκθποσ δεν ζδειξαν να βρίςκονται ςτισ προτιμιςεισ των μετεχόντων  ςτθν ζρευνα. Στθν 

ζρευνα αυτι προζκυψε πωσ θ ευαιςκθςία των γυναικϊν και θ ανταπόκριςι τουσ ςε αυτιν 

υπιρξε πολφ μεγαλφτερθ από εκείνθ των ανδρϊν κακϊσ επίςθσ πωσ οι απαντιςαντεσ ςτο 

ερωτθματολόγιο είχαν ςε μεγάλο ποςοςτό ολοκλθρϊςει πανεπιςτθμιακζσ, μεταπτυχιακζσ ι και 

διδακτορικζσ ςχολζσ.       

 

4.3. Ρροτάςεισ  

 

Δίχωσ αμφιβολία οι παραπάνω δομζσ ςυνιςτοφν μια άκρωσ εμφατικι ζκφανςθ του 

Κοινωνικοφ Κράτουσ με επίκεντρο τον πολίτθ ο οποίοσ άλλωςτε είναι και ο τελικόσ αποδζκτθσ 

αυτϊν των Υπθρεςιϊν. Είναι ςαφζσ πωσ οι εν λόγω Υπθρεςίεσ χριηουν περιςςότερων 

προωκθτικϊν ενεργειϊν που ςχετίηονται τόςο με τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν, περί τθσ 

υπάρξεϊσ τουσ, όςο και με τισ παρεχόμενεσ ςε αυτοφσ υπθρεςίεσ, κακόςον είναι εμφανισ θ 

ελλιπισ  πλθροφόρθςθ των πολιτϊν. Εν αρχι, θ ενθμζρωςθ κα μποροφςε να εξαςφαλιςτεί με 

διανομι εντφπου υλικοφ διαμοιραηόμενου ςτουσ πολίτεσ εςωκλείςτωσ ταχυδρομικοφ φακζλου (ι 

μζςω του λογαριαςμοφ φδρευςθσ) αλλά και τθν τοποκζτθςθ ςε κεντρικά ςθμεία τθσ πόλεωσ του 

εντφπου αυτοφ οπότε και οι πολίτεσ κα μποροφςαν να λάβουν ςχετικι γνϊςθ, ακολοφκωσ με τθν 

προϊκθςθ των προγραμμάτων διαμζςου των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ τθσ πόλεωσ όπου και 

κα ενθμερϊνονται οι δθμότεσ ςχετικά όχι μόνο για τθν φπαρξθ και τθ λειτουργία των φορζων 

αλλά και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κακϊσ και τα κριτιρια που απαιτοφνται για τον κακοριςμό 

των δικαιοφχων. Ρεραιτζρω, θ εγκατάςταςθ ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ ςτο οποίο κα φυλάςςονται 

τα δεδομζνα των χρθςτϊν, κα επζτρεπε τόςο ςτον φορζα όςο και ςτουσ χριςτεσ να περιορίηουν 

τθν γραφειοκρατία και τθν προςκόμιςθ νζων δικαιολογθτικϊν προκειμζνου να αιτθκοφν τθν 

υπαγωγι ςτο εκάςτοτε πρόγραμμα. Με άλλα λόγια θ δθμιουργία μιασ βάςθσ δεδομζνων με βάςθ 

τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου, το ονοματεπϊνυμο του εκάςτοτε δικαιοφχου κακϊσ και τον 

Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικι Αςφάλιςθσ, κα εξοικονομοφςε χρόνο τόςο ςτισ διοικθτικζσ 

υπθρεςίεσ, όςο και ςτουσ πολίτεσ ενϊ κα υπιρχε καλλίτερθ ςυνεργαςία και ςυντονιςμόσ των 

φορζων και χρθςτϊν παράλλθλα δε, ςτον Διμο κα δθμιουργείτο μια βάςθ δεδομζνων όπου ο 

τελευταίοσ κα είχε ακριβι και ολοκλθρωμζνθ εικόνα των χρθςτϊν.              
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