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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εξέταση των µορφών που λαµβάνει το κράτος στην ιστορική του πορεία δεν
παύει ποτέ να τροφοδοτεί τις συζητήσεις, τις έρευνες και τις αντιπαραθέσεις των
επιστηµόνων αλλά και το ενδιαφέρον των πολιτών εκτός των αυστηρών επιστηµονικών
πλαισίων, καθώς το κράτος παραµένει ο βασικός φορέας της συλλογικής κοινωνική
ρύθµισης, αναπαραγωγής και κάλυψης. Η κατεύθυνση και το µέλλον του κοινωνικού
κράτους υπό τις συνθήκες της παγκοσµιοποίησης και της έντασης του διεθνούς
οικονοµικού ανταγωνισµού, της ανεργίας και της όξυνσης των κοινωνικών
προβληµάτων αποτελεί ένα ανοικτό, προς εξέταση ζήτηµα.
Η ανισόµετρη ανάπτυξη, η διάχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων και πόρων
στο χώρο και η αναβάθµιση της έννοιας του τοπικού, ως βασικής συνιστώσας της
αναπτυξιακής διαδικασίας εντάσσει τους οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης στο
επίκεντρο των κοινωνικοοικονοµικών εξελίξεων. Η άσκηση πολιτικών που στοχεύουν
στην τοπική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, στην περιβαλλοντική προστασία,
στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την παροχή κοινωνικής φροντίδας και
προστασίας στην τοπική κοινωνία στοιχειοθετούν το νέο σύνθετο πλαίσιο ευθυνών και
αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η άρθρωση των βασικών πυλώνων του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής
πολιτικής στην Ελλάδα, έλαβε χώρα µε σηµαντική καθυστέρηση σε σχέση µε άλλες
δυτικές χώρες και µε χαρακτηριστική υπανάπτυξη των αρµόδιων υπηρεσιών. Η
κοινωνική λειτουργία των Ο.Τ.Α µέχρι πολύ πρόσφατα ήταν πολύ περιορισµένη και
ασφυκτικά εναγκαλισµένη από το κράτος. Τα νέα δεδοµένα προσφέρουν κάποια
περιθώρια για µεγαλύτερη αυτονοµία πρωτοβουλιών και δράσεων, χωρίς βέβαια να
αναιρείται ο κυρίαρχος συγκεντρωτικός τρόπος οργάνωσης των κοινωνικών
υπηρεσιών.
Στη συγκεκριµένη εργασία εξετάζεται η ανάπτυξη του ελληνικού κοινωνικού
κράτους και οι αδυναµίες του. Επίσης γίνεται σύγκριση µε άλλα ευρωπαϊκά, κατά κύριο
λόγο, κράτη και Παράλληλα γίνεται ακροθιγής αναφορά στις έννοιες του κοινωνικού
κράτους και της κοινωνικής πολιτικής, ως βασικές έννοιες που διαπραγµατεύεται η
εργασία.
Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση
προσεγγίζεται στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθµισης του θεσµού την τελευταία
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δεκαετία. Επειδή η εργασία επικεντρώνεται στα ζητήµατα της κοινωνικής πολιτικής, η
αναφορά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης εξαντλείται στον τοµέα της κοινωνικής
αναπαραγωγής χωρίς να υπεισέλθει σε προβληµατισµούς σε σχέση µε τις προϋποθέσεις
και τη δυναµική της τοπικής ανάπτυξης εν γένει.
Μέσα από την εξέταση του θεσµικού πλαισίου κοινωνικής πολιτικής των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης αναδεικνύονται αντιφάσεις, προβλήµατα και
δυσλειτουργίες

που

επιζητούν

αναπροσαρµογή

σχεδιασµού,

πολιτικών,

χρηµατοδότησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Οι όροι κοινωνικό κράτος, κράτος πρόνοιας και κοινωνική πολιτική αποτελούν
κεντρικές έννοιες στην παρούσα εργασία γι αυτό κρίθηκε σκόπιµη µια σύντοµη ,
περιγραφική απόδοση τους. Οι συγκεκριµένοι όροι είναι συνδεδεµένοι µε τη µακρά
διαδικασία µετασχηµατισµού του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής από την πρώιµη
µορφή του ελεύθερου ανταγωνισµού στον οργανωµένο καπιταλισµό, µε τη δεσπόζουσα
θέση του κράτους στην οργάνωση της διευρυµένης αναπαραγωγής των κοινωνικών
σχηµατισµών.
Η σταδιακή υλοποίηση από το κράτος µορφών κοινωνικής πολιτικής,
σηµατοδοτεί ένα συγκεκριµένο τρόπο οργάνωσης του κοινωνικού, του πεδίου δηλαδή
µέσα στον οποίο εντάσσεται το άτοµο ως κοινωνική µονάδα και συνάπτει σχέσεις µε
άτοµα της ίδιας κοινωνικής οµάδας ή άλλων κοινωνικών οµάδων.1 Η συλλογική
ρύθµιση έρχεται να δώσει ένα καινούριο περιεχόµενο στην έννοια της ελευθερίας.
Παράλληλα µε την «αρνητική ελευθερία», τη δέσµευση του κράτους να τηρεί την
νοµιµότητα και να µη παρεµβαίνει στις οικονοµικές –ανταλλακτικές-κοινωνικές
σχέσεις της κοινωνίας των πολιτών, η κοινωνική πολιτική κατοχυρώνει τη «θετική
ελευθερία», τη σύνδεση της ελευθερίας µε το αίτηµα εξασφάλισης ελάχιστων όρων
διαβίωσης για όλον τον πληθυσµό2. Η αναπαραγωγή της κοινωνίας και ειδικότερα του
εµπορεύµατος της εργατικής δύναµης «κοινωνικοποιείται». Παύει να αποτελεί ιδιωτική
υπόθεση αυτόνοµων υποκειµένων και περιέρχεται στη σφαίρα της κρατικής ρύθµισης.
Η κοινωνική πολιτική καλύπτει την ανυπαρξία συλλογικής κάλυψης που πρόσφερε η
οικογένεια και η κοινότητα στις αγροτικές κοινωνίες και οι συντεχνίες, τα συνάφια στις
µεσαιωνικές πόλεις. Αίρεται µερικώς η αντίφαση να καθίσταται υπεύθυνος για τη
συντήρηση και αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης ο κάτοχός της που αναγκάζεται να

1

Μ.Χλέτσος-Σ.Ροµπόλης, Η κοινωνική πολιτική µετά το κράτος πρόνοιας, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη,
1995, σ. 34
2
∆.Γράβαρης, Κρίση του κοινωνικού κράτους και νεωτερικότητα, Ίδρυµα Σάκη Κατράγιωργα, Αθήνα,
1997, σ. 44
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την πουλάει και όχι αυτός που τη χρησιµοποιεί και την αξιοποιεί. 3Υπάρχουν τρεις
µορφές κοινωνικής πολιτικής: η κοινωνική πρόνοια, όπου το κράτος µονοµερώς κάνει
παροχές σε ορισµένα άτοµα ή οµάδες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η κοινωνική
ασφάλιση, ανταποδίδοντας παροχές έναντι εισφορών των πολιτών. Η κοινωνική
ασφάλεια, ευρύτερη από την κοινωνική ασφάλιση, εξασφαλίζει το άτοµο από
ορισµένους κινδύνους.4
∆ιακρίνουµε δύο κύρια µοντέλα κοινωνικής πολιτικής:5 το υπολειµµατικό, το
οποίο βασίζεται στην αντίληψη ότι το κράτος παρεµβαίνει µόνο στις περιπτώσεις που η
οικογένεια, η κοινότητα και άλλα άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης, καθώς και ο µηχανισµός
της ελεύθερης αγοράς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες ατόµων ή συγκεκριµένων
κοινωνικών οµάδων. Το υπολειµµατικό µοντέλο καλύπτει µε επιλεκτικό τρόπο τις
κοινωνικές ανάγκες, ενθαρρύνοντας την ατοµική πρωτοβουλία και τον ανταγωνισµό.
Από την άλλη πλευρά το θεσµικό- αναδιανεµητικό µοντέλο κοινωνικής πολιτικής ασκεί
κριτική στην ανικανότητα των µηχανισµών της αγοράς να δηµιουργήσουν ένα επαρκές
πλέγµα συλλογικής κάλυψης. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεσµών και µηχανισµών
καθολικής κάλυψης και πρόληψης των κοινωνικών προβληµάτων. Στο αξιακό επίπεδο
αντιτάσσει στον ατοµικισµό και ανταγωνισµό, την κοινωνική αλληλεγγύη και την αξία
της κοινωνικής πολιτικής για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.
Από τη σκοπιά αυτή το κοινωνικό κράτος αποτελεί ένα σύνολο θεσµών,
µηχανισµών και πολιτικών , οι οποίες έχουν ως βασικό στόχο την αναδιανοµή του
εισοδήµατος, αγαθών και υπηρεσιών ανάµεσα στις επιµέρους κοινωνικές τάξεις που
συνθέτουν τον κοινωνικό σχηµατισµό.6 Σε αντιδιαστολή µε το φιλελεύθερο κράτος ,
υπάρχει συνταγµατική αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωµάτων. Στη συνταγµατική
θεωρία το κοινωνικό κράτος ταυτίζεται µε την καθολική αναγνώριση του δικαιώµατος
για κοινωνικές παροχές .7
Το παρεµβατικό κράτος δεν ταυτίζεται µε το κοινωνικό κράτος αλλά αποτελεί
µορφή του. Παρεµβαίνει στην οικονοµία είτε µετέχοντας άµεσα στην παραγωγή και
διανοµή αγαθών και υπηρεσιών, είτε ρυθµίζοντας , σχεδιάζοντας και συντονίζοντας την
οικονοµική δραστηριότητα και εποπτεύοντας τους όρους λειτουργίας της αγοράς.
3

Θ.Αλεξίου, Περιθωριοποίηση και ενσωµάτωση Η κοινωνική πολιτική ως µηχανισµός ελέγχου και
κοινωνικής πειθάρχησης Παπαζήσης, Αθήνα, 1999, σ. 78
4
∆.Ιατρίδης, Σχεδιασµός Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα, 1990, σ. 42
5
Όλ. Στασινοπούλου, Κράτος πρόνοιας, Gutenberg, Αθήνα, 2003, σ.24
6
∆.Γράβαρης, ό.π. σ, 12
7
Αντ. Καρβούνης, Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Πατάκης, Αθήνα, 2004, σ. 207
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Τέλος, ασκεί πολιτική αναδιανοµής του εισοδήµατος µέσω φορολογίας, µισθολογικής
πολιτικής, πολιτικής τιµών, απασχόλησης, ενίσχυσης των ανέργων κλπ. Από τους τρεις
βασικούς άξονες δραστηριότητας που αναφέρθηκαν, µόνο ο τρίτος αποτελεί
παρέµβαση κοινωνικού χαρακτήρα. Γι αυτό το παρεµβατικό κράτος δεν σηµαίνει
αναγκαστικά και κοινωνικό κράτος. Οι δυο πρώτοι άξονες παρέµβασης σκοπεύουν
στην ορθολογική ρύθµιση και οργάνωση της οικονοµίας της αγοράς.8
Ιστορικά ο όρος κράτος πρόνοιας εµφανίστηκε για πρώτη φορά στη Γερµανία του
19ου αιώνα για την περιγραφή µιας παραλλαγής του αστυνοµικού κράτους και γνώρισε
πλατιά διάδοση µεταπολεµικά χάρη σε έναν Άγγλο κληρικό, τον αρχιεπίσκοπο Temple.
Aυτός πρότεινε το 1941 τον όρο welfare state για να τον αντιπαραβάλλει στο warfare
state των Γερµανών. Ένας από τους θεµελιωτές του κοινωνικού κράτους ,ο λόρδος
Beveridge, χρησιµοποίησε τον όρο κράτος κοινωνικών υπηρεσιών, social service state.
Ο όρος κράτος πρόνοιας είναι περιγραφικός και αναφέρεται σε συγκεκριµένες
οργανωτικές µορφές του κράτους, ενώ ο όρος κοινωνικό κράτος είναι θεσµικός και
αναφέρεται στην συνταγµατική κατοχύρωση.9 Η έννοια του κοινωνικού κράτους είναι
ευρύτερη καθώς συνιστά την αναγνώριση από τη µεριά της πολιτείας των κοινωνικών
δικαιωµάτων.

8
9

Αντ. Καρβούνης,, ό.π. σ. 207
Αντ. Καρβούνης, ό.π. σ. 206
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το κράτος πρόνοιας αποτελεί συγκεκριµένη και ιστορικά καθορισµένη µορφή του
νεωτερικού κράτους στις διάφορες φάσεις της εξέλιξής του. Ανεξαρτήτως των
διαφορετικών µορφών εκδίπλωσης του σύγχρονου κρατικού φαινοµένου, µπορούµε να
επισηµάνουµε κάποια ουσιώδη χαρακτηριστικά στοιχεία που το διακρίνουν από τα
κρατικά µορφώµατα των προνεωτερικών κοινωνιών. Το κράτος συγκροτείται ως
απρόσωπος πολιτικός µηχανισµός µε υπέρτατη δικαιοδοσία σε µια ορισµένη εδαφική
επικράτεια, ανεξάρτητος και υπερκείµενος της ιδιωτικής σφαίρας της κοινωνικής ζωής,
που διατηρεί το µονοπώλιο της καταναγκαστικής ισχύος και ασκεί την εξουσία του
βάσει των κανόνων δικαίου.
Η κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και οι µεγάλες αστικές
επαναστάσεις που αποτέλεσαν πολιτική αποκρυστάλλωση της ήδη πραγµατωθείσας
ηγεµονίας της αστικής τάξης στην οικονοµία, επέφεραν σταδιακά τροποποιήσεις στα
χαρακτηριστικά της λειτουργίας, της δοµής και της φιλοσοφίας της κρατικής
υπόστασης, διαµορφώνοντας το κράτος της νεωτερικότητας. Θεµέλιοι λίθοι του
πρώιµου αστικού κράτους είναι το σύνταγµα, η ανταγωνιστική οικονοµία της αγοράς
και η πατριαρχική οικογένεια10.
Η ολοκλήρωση της αστικής κοινωνίας προϋποθέτει την κατάρρευση των παλιών
φεουδαρχικών δεσµών και προσωπικών εξαρτήσεων που διέπουν τις κοινωνικές
σχέσεις. Ο φιλελευθερισµός αξιώνει την πλήρη ισότητα και ισονοµία των ατόµωνπολιτών-ιδιοκτητών και την ελάχιστη παρέµβαση του κράτους στην κοινωνική ζωή.
Σύµφωνα µε την πρώιµη φιλελεύθερη πολιτειακή σκέψη ο νόµος και το κράτος
δικαιούται και υποχρεούται να επιβάλλει ακόµα και µε βίαιο τρόπο τη συµµόρφωση
των πολιτών σε κανονιστικές διευθετήσεις οµαλούς συµβίωσης, αλλά δεν µπορεί για
κανένα λόγο να παρέµβει στην αναδιανοµή του κοινωνικού προιόντος .11 Οι
φιλελεύθεροι στοχαστές αντιλαµβάνονται την κοινωνία εν γένει ως άθροισµα ατόµων

10
11

Stuart Hall, Bram Giben (επιµ.) Η διαµόρφωση της νεωτερικότητας, Σαββάλας, Αθήνα, 2003. σ. 140
Κ. Τσουκαλάς, Είδωλα Πολιτισµού, Θεµέλιο, Αθήνα, 1991, σ. 244
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και ατοµικών σκοποθεσιών.Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις αποκαλύπτουν τους
θεµελιώδεις διαχωρισµούς της φεουδαλικής κοινωνίας, των οποίων την άρση
επικαλούνται, ταυτόχρονα όµως αποκρύπτουν νέους διαχωρισµούς και ανισότητες που
δηµιουργεί ή αναπαράγει ο κοινωνικός καταµερισµός εργασίας στον καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγής.12 Πράγµατι το πρώιµο νεωτερικό κράτος εγγυάται τη βάση της
αστικής κοινωνίας, την ατοµική ιδιοκτησία και καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο µέσα
στο οποίο µπορεί να εξελιχθεί ο ελεύθερος συναγωνισµός.13 Η βασική του λειτουργία
έγκειται στην απρόσκοπτη αναπαραγωγή των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής
κυρίως µέσω των κατασταλτικών µηχανισµών . Η οργάνωση του στρατού και της
αστυνοµίας είναι κύριο µέληµα για την τήρηση της νοµιµότητας και την προστασία του
κράτους από εξωτερικούς εχθρούς. Επίσης διασφαλίζουν την κρατική συνοχή ενάντια
στις αποσχιστικές τάσεις και στα κατάλοιπα του φεουδαρχικού κατακερµατισµού.
Τέλος ο στρατός αποτελεί βασικό εργαλείο καταστολής των πρώτων εργατικών
κινητοποιήσεων. Ένοπλες δυνάµεις καλούνται για να διαλύσουν µεγάλες διαδηλώσεις,
όπως στο Spa Fields, στο Λονδίνο, το 1816, στο Peterloo, στο Μάντσεστερ, το 181914.
Οργανώνεται το σύστηµα της φορολογίας, ως κύρια πηγή πόρων του κράτους.
Ταυτόχρονα, η φορολογία αποτελεί και προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωµάτων
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι (τιµηµατική ψήφος), καθώς µόνο οι πολίτες που
καταβάλλουν φόρο απολαµβάνουν τα συγκεκριµένα ατοµικά δικαιώµατα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στη Γαλλία το 1830, σε πληθυσµό 25 εκατοµµυρίων περίπου, ο
αριθµός των πολιτών που είχαν δικαίωµα ψήφου δεν ήταν πάνω από 130.000.Ενώ στην
Αγγλία, γενέτειρα του φιλελευθερισµού, χρειάστηκαν 100 χρόνια για την καθιέρωση
της καθολικής ψηφοφορίας (1832) από τη θέσπιση του κράτους της αγοράς.15
Η συµµετοχή του κράτους στην παραγωγική διαδικασία, περιορίζεται στη
δηµιουργία υποδοµών που δεν αναλαµβάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία (σιδηρόδροµοι,
οδικά δίκτυα). Συνολικά το πρώιµο αστικό κράτος προσανατολίζεται σύµφωνα µε τη
διατύπωση του 2ου άρθρου της ∆ιακήρυξης των δικαιωµάτων του 1789, στη διαφύλαξη
των φυσικών και απαράγραπτων ανθρώπινων δικαιωµάτων, ελευθερία, ιδιοκτησία,
ασφάλεια και αντίσταση στην καταπίεση. Το κράτος αρνείται να επικυρώσει κάθε
12

Μ.Αγγελίδης, Η θεωρία των δικαιωµάτων στο σύγχρονο φιλελευθερισµό, στο Π.Γετίµης-∆.Γράβαρης
(επιµ) Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική Η σύγχρονη προβληµατική, Θεµέλιο, Αθήνα, 1993. σ. 74
13
R. Kϋhl, Μορφές αστικής κυριαρχίας Φιλελευθερισµός- Φασισµός, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη,χ.χ., σ.
48
14
Er.Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, M.I.E.T., Aθήνα, 1992, σ.300
15
Αντ. Καρβούνης, Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Πατάκης, Αθήνα, 2004,
σ.172,173
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θετική υποχρέωση αφοσίωσης ή κοινωνικής αλληλεγγύης.16 Στο κυρίαρχο ιδεολογικό
και αξιακό σύστηµα της εποχής τα άτοµα υπάρχουν για τον εαυτό τους και είναι
υπεύθυνα της µοίρας τους. Οι προνοιακές πρακτικές θεωρείται ότι αναπαράγουν τη
φτώχεια που είναι µια µορφή υλικής, πνευµατικής και ηθικής κατάπτωσης. Σύµφωνα µε
τα λόγια του J.B. Say «η κοινωνία δεν χρωστά την παραµικρή βοήθεια, το παραµικρό
µέσο επιβίωσης στα µέλη της. Με την αυτόβουλη ένωση σε κοινωνία, καθένα από τα
µέλη της εισφέροντας τον εαυτό του, θεωρείται ότι εισφέρει και τα µέσα επιβίωσής
του».17
Το κράτος στο συγκεκριµένο στάδιο της ιστορικής του ανάπτυξης έχει περιγραφεί
ως κράτος χωροφύλακας, καθώς η κυρίαρχες λειτουργίες είναι πολιτικές και
αποσκοπούν στη διασφάλιση της αναπαραγωγής των κυρίαρχων παραγωγικών
σχέσεων.18Σκοπός του δεν είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας και της ευηµερίας των
πολιτών αλλά η ασφάλεια του δικαίου.

2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής ωθεί σε µια πρωτόγνωρη
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, της επιστήµης και της τεχνολογίας και σε µια
γενικότερη εµπέδωση στις συλλογικές νοοτροπίες της δυνατότητας του βιοµηχανικού
πολιτισµού για συνεχή πρόοδο. Ταυτόχρονα κυοφορεί στο εσωτερικό του αντιφάσεις
που πολύ σύντοµα αναδεικνύονται στο ιστορικό προσκήνιο.
Η επέκταση και καθιέρωση της βιοµηχανίας ως βασικής µονάδας παραγωγής
(κλωστοϋφαντουργία, βαµβακοβιοµηχανία κλπ) κατά πρώτο λόγο µετέτρεψε σε
µισθωτούς εργάτες την πλειοψηφία των αγροτών γης και κατά δεύτερο λόγο η συνεχής
εκµηχάνιση της παραγωγής συντελεί στην αποειδίκευση της παλιάς ειδικευµένης
εργασίας της µανιφακτούρας (ο λουδισµός είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα της
υποδοχής των τεχνιτών στις τεχνολογικές καινοτοµίες). Ταυτόχρονα η ανάδυση της
σύγχρονης µεγαλούπολης ως κέντρου παραγωγικών δραστηριοτήτων, έδρας της
διοίκησης και τόπου κατοικίας, πραγµατοποιείται χωρίς πολεοδοµικό σχεδιασµό, µε
έλλειψη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθαριότητας και αισθητικής των δρόµων
και των κτιρίων. Η κοινωνική διαίρεση προβάλλεται στο χώρο για πρώτη φορά τόσο
16

Fr. Ewald, Ιστορία του κράτους πρόνοιας, Gutenberg, Αθήνα, 2000, σ. 22
Fr. Ewald, ο.π. σ. 29
18
Γ.Ρούσης, Εισαγωγή στη θεωρία της δηµόσιας διοίκησης, Gutenberg, Αθήνα, 1984, σ. 101
17
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έντονα µε τη διάκριση σε εργατικές και αστικές περιοχές. Οι άθλιες συνθήκες ζωής για
την κοινωνική πλειοψηφία εγκυµονούν µεταδοτικές ασθένειες και νόσους (τύφος,
χολέρα)19.
Η µαζική φτώχεια παίρνει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: ευρεία έκταση που
αφορά ολόκληρους πληθυσµούς, ένταση καθώς είναι διαρκής και η προέλευση της
είναι η εργασία και όχι η έλλειψή της όπως παλιότερα.20Το 1847 στην Πρωσία ο
πληθυσµός είχε σταµατήσει να τρέφεται µε ψωµί και βασιζόταν στις πατάτες.21
Η εξαθλίωση αποτελεί γενεσιουργό αιτία κοινωνικών φαινοµένων όπως ο
αλκοολισµός, η έξαρση της εγκληµατικότητας, της πορνείας και της παιδοκτονίας, η
διάχυση της βίας. Το ασφυκτικό κοινωνικό πλαίσιο ωθεί µεγάλα τµήµατα της µισθωτής
εργασίας στην υιοθέτηση συγκρουσιακών πρακτικών. Οι αυθόρµητοι και µεµονωµένοι
αγώνες καταστέλλονται από την αστυνοµία και το στρατό αρχικά, όµως σταδιακά
µετασχηµατίζονται σε οργανωµένο πολιτικό αγώνα µέσω των πρώτων µαζικών
εργατικών συνδικάτων και πολιτικών κοµµάτων (χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το
κίνηµα των χαρτιστών στην Αγγλία 1835- 1845), σε ένα µόνιµο κοινωνικοπολιτικό
φορέα πίεσης προς την εργοδοσία, για αύξηση των µισθών και βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και προς το κράτος για πολιτικά δικαιώµατα και ανάπτυξη δοµών κοινωνικής
πολιτικής. Εξάλλου ο µαρασµός των συντεχνιών και των δοµών αλληλοβοήθειας και
υποστήριξης των µελών που είχε αναπτυχθεί στους κόλπους των συντεχνιών, καθώς και
η βίαια αστικοποίηση που αποµάκρυνε εκατοµµύρια ανθρώπους από τις τοπικές
κοινότητες και τα άτυπα δίκτυα κοινωνικής προστασίας, ωθεί το εργατικό κίνηµα στην
ανάπτυξη µορφών συλλογικής κάλυψης των αναγκών αναπαραγωγής της εργατικής
δύναµης.
Σταδιακά µέσα από τους αλλεπάλληλους αγώνες του εργατικού κινήµατος κατά
τη διάρκεια του 19ου αιώνα, αναγκάζεται το φιλελεύθερο κράτος να υιοθετήσει
κοινωνικές πολιτικές και να παραχωρήσει περισσότερα πολιτικά δικαιώµατα.
Παράλληλα η όξυνση του ανταγωνισµού µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων και η ανάγκη
προστασίας της εθνικής βιοµηχανίας και οικονοµίας απέναντι στην έκθεση στο διεθνή
ανταγωνισµό, προσανατολίζει την κρατική πολιτική στην ενεργό παρέµβαση στην
οικονοµία.

19

Εr.Hobsbawm, ο.π. σ. 288
Fr. Ewald, ο.π. σ. 74
21
Er.Hobsbawm, ο.π. σ. 292
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2.3 Η ΑΝΑ∆ΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η επέκταση των κοινωνικών λειτουργιών του κράτους στο δεύτερο µισό του 19ου
αιώνα, σηµατοδοτεί τη διαδικασία µετάβασης από το κράτος νυχτοφύλακα στο
παρεµβατικό κράτος και στις πρώτες µορφές κοινωνικού κράτους. Η κοινωνική
πολιτική του κράτους υλοποιείται µέσα από τη θέσπιση της κοινωνικής ασφάλισης, τον
έλεγχο των ωρών εργασίας, τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης, τη µαζικοποίηση της εκπαίδευσης.
Στη Γερµανία ο Βίσµαρκ, κάτω και από την πίεση του εργατικού κινήµατος και
του σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος, του µεγαλύτερου τότε εργατικού κόµµατος στον
κόσµο, θεσπίζει τους νόµους εναντίον των σοσιαλιστών επιχειρώντας να ανακόψει την
διευρυνόµενη επιρροή της σοσιαλδηµοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα εισάγει το πρώτο
οργανωµένο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, που βασίζεται στην αρχή της κοινής
ευθύνης εργατών και εργοδοτών.22 Στη Γαλλία ψηφίστηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο 1850
δύο νόµοι, για τη θεσµοθέτηση ενός Εθνικού Ταµείου Συντάξεων και για τις
αλληλοβοηθητικές εταιρίες. Οι νόµοι αυτοί θεωρούνται οι πρώτοι γαλλικοί νόµοι
κοινωνικής ασφάλισης23. Ακολουθούν η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Νορβηγία, η
Ρουµανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Πολωνία. Υλοποιούνται ρυθµίσεις για την παιδική
µέριµνα, την παιδική εργασία, την κατοικία, την παιδεία. Στην Αγγλία οι Φαβιανοί
(Βεατρίκη και Σίντνευ Γουεµπ) µέσα από εξαντλητική συλλογή και παράθεση
στοιχείων, σύνταξη εκθέσεων για τις συνθήκες εργασίας, δηµόσιας υγιεινής, γυναικείας
και παιδικής εργασίας και ασκώντας πλατιά πολιτική προπαγάνδα συντελούν στη
διαµόρφωση ευνοϊκού κλίµατος για την ανάληψη µέτρων κοινωνικής πολιτικής. Οι
Φαβιανοί θεωρούν ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα «εθνικό κατώτατο όριο», βάσει των
συλλογικών συµβάσεων των πιο ισχυρών βιοµηχανικών συνδικάτων, το οποίο θα έχει
πανεθνική ισχύ. Επίσης συνέβαλλαν στην καθιέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης ως
φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής.24

22

Όλ. Στασινοπούλου, Κράτος πρόνοιας, Gutenberg, Αθήνα, 2003, σ. 47
Fr. Ewald, ό.π. σ. 222
24
Όλ. Στασινοπούλου, ό.π. σ. 47
23
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2.4 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ: Η Ε∆ΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αν στα τέλη του 19ου αιώνα τίθενται τα θεµέλια του κοινωνικού κράτους, η
ανάπτυξη, η εδραίωση και η κρίση του συνοδεύουν την ιστορική κίνηση καθόλη τη
διάρκεια του 20ου αιώνα. Σχηµατικά µπορούµε να διακρίνουµε τρία διαφορετικά
στάδια, από την αρχική διεύρυνση των κοινωνικών λειτουργιών του κράτους έως τη
σηµερινή εποχή25 : α) πρώτη περίοδος, από το τέλος του 18ου αιώνα µέχρι το β΄
παγκόσµιο πόλεµο Όπως είδαµε η αρχική διεύρυνση των κρατικών λειτουργιών
πραγµατοποιείται στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Η έλευση του 20ου αιώνα
σηµατοδοτεί την εµφάνιση µιας σειράς κρισιακών φαινοµένων που εκκινώντας από τις
αναπτυγµένες κοινωνίες της δύσης, θα εντάξουν στη δίνη τους το σύνολο σχεδόν των
χωρών του κόσµου. Ο α΄ παγκόσµιος πόλεµος, η οκτωβριανή επανάσταση στη Ρωσία,
καθώς και οι αποτυχηµένες εργατικές εξεγέρσεις σε µια σειρά άλλων χωρών
(Ουγγαρία, Γερµανία, Ιταλία) αποτελούν µοχλό θέτουν επιτακτικά το ζήτηµα των
κοινωνικών µεταρρυθµίσεων. Εισηγητικές εκθέσεις νόµων στην Αγγλία το 1919,
επισηµαίνουν την αναγκαιότητα εξασφάλισης µεγάλου µέρους του κόστους
αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης από το κράτος, ως ανάχωµα απέναντι στη
σοσιαλιστική επιρροή και την κοινωνική όξυνση.26 Η οικονοµική κρίση της δεκαετίας
του 30, η άνοδος του φασισµού και ο επερχόµενος β΄ παγκόσµιος πόλεµος επιβάλλουν
τον αναπροσδιορισµό των κρατικών πολιτικών σε µια σειρά από χώρες.
Η χρηµατιστηριακή κρίση του 1929 προκαλεί οικονοµικές καταρρεύσεις, πτώση
της παραγωγής, περικοπές της εργάσιµης εβδοµάδας και κατακόρυφη αύξηση της
ανεργίας. Ακολούθως εκδηλώνεται κρίση και στον αγροτικό τοµέα, µε την απότοµη
πτώση της τιµής των αγροτικών προϊόντων και την καταχρέωση των αγροτικών
νοικοκυριών.27 Στη Γερµανία η κρίση προκάλεσε πτώση 46% της βιοµηχανικής
παραγωγής και 6.000.000 ανέργους. Στη Γαλλία 38%, στην Ιταλία 33% και στην
Τσεχοσλοβακία 36%. Οικονοµολόγοι όπως ο Κέυνς, µε τη Γενική Θεωρία της
Απασχόλησης του τόκου και του χρήµατος, ή ο Πολωνός Καλέτσκι τονίζουν την
αναγκαιότητα σχεδιασµένης κρατικής παρέµβασης, ελέγχου του συναλλάγµατος,
χειραγώγησης του εξωτερικού εµπορίου, τόνωσης της ζήτησης µε έργα υποδοµών.
25

Όλ. Στασινοπούλου, ό.π. σ. 42-43
Όλ. Στασινοπούλου, ό.π. σ 48
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Μ.Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος Ο Ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2001, σ. 118,
Μ.Ψαλιδόπουλος, ∆ιεθνής σύγκρουση και οικονοµική σκέψη ∆ιεθνές εµπόριο και εθνικό συµφέρον 17ος20ος αιώνας, Μεταµεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα, 2003, σ.46
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Άλλωστε το µοντέλο της κεφαλαιακής συσσώρευσης, το οποίο θα χαρακτηρίσει µια
ολόκληρη ιστορική περίοδο, στηρίζεται στην αποειδικευµένη εργασία, στην εµβάθυνση
του καταµερισµού της εργασίας µεταξύ διευθυντικής και εκτελεστικής εργασίας, στην
εισαγωγή επιστηµονικών κριτηρίων, τεχνικών ελέγχου και επίβλεψης της παραγωγής.28
Το µοντέλο αυτό που έµεινε γνωστό ως τειλορισµός- φορντισµός προϋποθέτει την
ύπαρξη ενός εργατικού δυναµικού σε καλή φυσική κατάσταση και συναίνεσηπειθάρχηση σε ζητήµατα οργάνωσης της εργασίας, αύξησης της παραγωγικότητας29.
Β) ∆εύτερη περίοδος , «Χρυσή εποχή» του κοινωνικού κράτους (1944-1969) Η
λήξη του β΄ παγκοσµίου πολέµου βρήκε το σύνολο των εµπλεκόµενων κρατών και
κοινωνιών (εκτός από τις ΗΠΑ που µέσα στον πόλεµο αύξησαν το ΑΕΠ τους)
αντιµέτωπες µε ανυπολόγιστες υλικές ζηµιές, καταβαραθρωµένες οικονοµίες, απώλειες
εκατοµµυρίων ανθρώπινων ζωών. Η αναγκαιότητα της οικονοµικής και κοινωνικής
ανασυγκρότησης αναδεικνύει το κράτος ως καθολικό φορέα του γενικού συµφέροντος,
οργανωτή της νέας µεταπολεµικής πραγµατικότητας.30 Πράγµατι µε µοχλό τον κρατικό
σχεδιασµό, οι δυτικές κοινωνίες θα γνωρίσουν µια οικονοµική άνθιση χωρίς
προηγούµενο που θα περιγραφεί ως «τριάντα ένδοξα χρόνια», «χρυσή εποχή».31 Η
οικονοµική ανασυγκρότηση στηρίχθηκε στον ενεργό ρόλο του κράτους µέσω της
τόνωσης της ζήτησης και αύξησης των δηµοσίων δαπανών, της µαζικής βιοµηχανικής
παραγωγής και της νέας εκβιοµηχάνισης. Εκβιοµηχάνιση που βασίστηκε σε
τεχνολογίες του 19ου αιώνα µε βάση τον άνθρακα, το σίδηρο και το χάλυβα (η
περίπτωση εκβιοµηχάνισης αγροτικών χωρών όπως η Ρουµανία και η Βουλγαρία) ή
εκβιοµηχάνιση µε βάση τις τεχνολογίες του 20ου αιώνα βασισµένες στο πετρέλαιο και
τη µηχανή εσωτερικής καύσης (η περίπτωση των δυτικοευρωπαϊκών χωρών)32 Στην
Ευρώπη η κατά κεφαλή αύξηση του ΑΕΠ απ’ το 1913-1950 κυµαίνονταν στο 1%
ετησίως. Απ’ το 1950-1970 τετραπλασιάστηκε. Τα ποσοστά ανεργίας στη δυτική
Ευρώπη έπεσαν απ’ το 7,5% κατά µέσο όρο στη δεκαετία του 1930 σε µόλις κάτω από
το 3% τη δεκαετία του 1950 και 1,5% τη δεκαετία του 1960.33 Η εργατική τάξη της
βιοµηχανικής παραγωγής αυξάνει το µέγεθός της ως ποσοστό του απασχολούµενου
28

Θ. Αλεξίου, Εργασία εκπαίδευση και κοινωνικές τάξεις Το ιστορικό- θεωρητικό πλαίσιο, Παπαζήσης,
Αθήνα, 2002, 6.134
29
Αντ. Γκράµσι, Αµερικανισµός και φορντισµός, Ασυνέχεια, Αθήνα, 1988, σ. 34
30
Όλ Στασινοποπύλου, ό.π. σ. 52
31
Er. Hobsbawm, H εποχή των άκρων Ο σύντοµος εικοστός αιώνας 1914-1991, Θεµέλιο, Αθήνα, 1995, σ.
330
32
Εr. Hobsbawm, ο.π. σ. 333, 345
33
Er. Hobsbawm , ό.π. σ. 331,341,M.Mazower ό.π. σ. 282
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πληθυσµού. Σε όλες τις βιοµηχανικές χώρες, ο «εφεδρικός στρατός» των ανέργων
απορροφάται στην παραγωγή όπως και η προσφορά εργασίας των µεταναστών και
αυτών που προέρχονταν από την ύπαιθρο καλύπτεται από τις ανάγκες της καλπάζουσας
βιοµηχανικής παραγωγής. Σε παγκόσµια κλίµακα ο αριθµός των χωρών που εξαρτώνται
πρωταρχικά από τη γεωργία συρρικνώνεται δραστικά. Η τεχνολογική καινοτοµία
µειώνει τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο για την παραγωγή ενός προϊόντος και
ακολούθως µειώνει την αξία και την τιµή του. Η δυνατότητα µαζικής κατανάλωσης
είναι µια πραγµατικότητα για τις κοινωνίες της δύσης. Το πρότυπο της µαζικής
εκβιοµηχάνισης µε την επίβλεψη, το σχεδιασµό, την καθοδήγηση του κράτους συνιστά
µια

µορφή

µικτής

οικονοµίας,

σύζευξη

οικονοµικού

φιλελευθερισµού

και

σοσιαλδηµοκρατικής ρύθµισης. Σύµφωνα µε τον ∆.Π. Καράγιωργα οι στόχοι της
παρέµβασης του κράτους στην οικονοµία έχουν ως εξής34: εφοδιασµός της οικονοµίας
µε δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες στις επιθυµητές ανάγκες και ποσότητες. Επέκταση
των δραστηριοτήτων που δηµιουργούν εξωτερικές οικονοµίες και περιορισµός των
εξωτερικών επιβαρύνσεων. Έλεγχος των µονοπωλίων, αναδιανοµή του εισοδήµατος και
του πλούτου στην αναγκαία έκταση για την πραγµατοποίηση της κοινωνικά επιθυµητής
διανοµής. Σταθεροποίηση της οικονοµίας και συγκεκριµένα αντιµετώπιση της ύφεσης
και καταπολέµηση του πληθωρισµού. Ανακατανοµή των πόρων στην έκταση που
απαιτεί η πραγµατοποίηση της κοινωνικά επιθυµητής οικονοµικής ανάπτυξης. Η
άρθρωση του µεταπολεµικού κοινωνικού κράτους είναι προϊόν της συγκυρίας της
οικονοµικής ανάπτυξης, της πολιτικής σταθερότητας (τουλάχιστον στις χώρες του
κέντρου) και ευρείας κοινωνικής συναίνεσης. Ο στόχος της µεγέθυνσης του κοινωνικού
προϊόντος αποτελεί κοινό τόπο για τις πολιτικές δυνάµεις σε όλο το πλάτος του
πολιτικού φάσµατος.
Η κοινωνική πολιτική ενσωµατώνει τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της
ευηµερίας και της κοινωνικής συνοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το
µοντέλο του Beveridge για την παρέµβαση του κράτους στο πεδίο της αναπαραγωγής:
α)δηµιουργία εθνικού συστήµατος υγείας β) επίτευξη πλήρους απασχόλησης γ)
προώθηση συστήµατος οικογενειακών επιδοµάτων Θεωρούσε ότι το κράτος πρέπει να
εξασφαλίζει ένα βασικό εισόδηµα και ταυτόχρονα να συγκροτεί ένα διευρυµένο δίκτυο
υπηρεσιών πρόνοιας για την επίτευξη ενός κοινωνικά ανεκτού κατώτατου επίπεδου

34

∆.Π. Καράγιωργας, ∆ηµόσια Οικονοµική1: Οι οικονοµικές λειτουργίες του κράτους, Παπαζήσης,
Αθήνα, 1981
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επιβίωσης. 35 Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό των δηµοσίων δαπανών
που αναλογούσαν στην πρόνοια γνώρισε αλµατώδη αύξηση. Εθνικά συστήµατα υγείας
εδραιώνονται σε πολλές χώρες, ενώ παράλληλα τα κοινωνικά δικαιώµατα
αναγνωρίζονται διεθνώς. Φιλόδοξα προγράµµατα στέγασης, οικογενειακής βοήθειας,
υποστήριξης των εργαζόµενων µητέρων, στήριξης των ηλικιωµένων καταρτίζονται και
εφαρµόζονται. Υπερεθνικοί οργανισµοί έχουν ως αντικείµενο το σχεδιασµό της
κοινωνικής πολιτικής και προωθούν κοινωνικά προγράµµατα (ανεργία, µετεκπαίδευση,
κοινωνική ασφάλιση)36. Αυτός ο συνδυασµός παρέµβασης στην οικονοµία και
συγκρότησης θεσµών, υπηρεσιών και µηχανισµών συλλογικής κάλυψης και
προστασίας συµπυκνώνει την ουσία του κοινωνικού κράτους στη συγκεκριµένη
ιστορική περίοδο.
Παρόλα αυτά αξίζει να τονιστεί ότι το κοινωνικό κράτος ποτέ δε µπόρεσε να
δηµιουργήσει ένα πλέγµα προστασίας και ασφάλειας για το σύνολο του πληθυσµού.
Σηµαντικό µέρος παρέµενε σε άτυπα δίκτυα όπως η οικογένεια ενώ τµήµατα της
µισθωτής εργασίας όπως οι µετανάστες της αλυσίδας παραγωγής της γαλλικής
αυτοκινητοβιοµηχανίας πχ, στερούνταν βασικών δικαιωµάτων, ατοµικών και
κοινωνικών. Εξάλλου το κοινωνικό κράτος µε την ευρεία ανάπτυξη συστηµάτων και
εργαλείων κοινωνικής πολιτικής περιορίζεται κυρίως στις αναπτυγµένες δυτικές
κοινωνίες και σε κάποιες από τις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισµού».
Γ) Τρίτη περίοδος, 1969- σηµερινή εποχή. Κρίση και µετασχηµατισµός του
κοινωνικού κράτους Η ευφορία και η πίστη σ’ ένα µέλλον πλήρους απασχόλησης και
διαρκούς ανάπτυξης έλαβε τέλος στις αρχές της δεκαετίας του 70. Η πετρελαϊκή κρίση
του 73 επέφερε µια απότοµη αύξηση στις τιµές των κεφαλαιουχικών αγαθών. Η άνοδος
των τιµών εκτίναξε τον πληθωρισµό στα ύψη. Στην Ευρώπη του Ο.Α.Σ.Α. το ποσοστό
τινάχτηκε από το µέσο όρο του 3,7% για την περίοδο 1961-1969 στο 6,4% το 19691973 και 10,9% το 1973-79, µε σηµαντικές αποκλίσεις ανάµεσα στις εθνικές
οικονοµίες. Έτσι ενώ η Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία εµφάνιζαν τη δεκαετία του
70 ένα µέσο πληθυσµό της τάξης του 16%, η ∆υτική Γερµανία, η Αυστρία, η Ολλανδία
και η Ελβετία ήταν πιο κοντά στο 5%.37 Το φορντιστικό µοντέλο συσσώρευσης
εισέρχεται σε κρίση. Η πτώση του µέσου ποσοστού κέρδους επιτάσσει αναδιαρθρώσεις

35
36
37

Ολ. Στασινοπούλου, ό.π. σ. 54
Ολ. Στασινοπούλου, ό.π. σ. 55
Μ.Mazower, ό.π.σ. 315
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στην παραγωγική διαδικασία και επέκταση της διαδικασίας αξιοποίησης του κεφαλαίου
σε νέες σφαίρες. Ο τύπος της σταθερής µακροχρόνιας µισθωτής σχέσης αντικαθίσταται
σταδιακά από την ευέλικτη εργασιακή σχέση: αύξηση της εσωτερικής και εξωτερικής
κινητικότητας των εργαζοµένων από εργασία σε εργασία και προσαρµογή της
παραγωγής στις διαρκείς µεταβολές που επιβάλλει η αυτοµατοποίηση.
Η επιβολή πιο σφιχτής δηµοσιονοµικής πολιτικής ως µέσου εξουδετέρωσης των
πληθωριστικών πιέσεων δεν έφερε αποτελέσµατα. Η αύξηση του πληθωρισµού και η
αύξηση της ανεργίας δηµιούργησαν το φαινόµενο του στασιµοπληθωρισµού. Τα κράτη
οδηγήθηκαν σε δηµοσιονοµική κρίση, χρεοκοπία των εθνικών συστηµάτων υγείας και
ασφάλισης, βασικών πυλώνων της κοινωνικής πολιτικής. Τα τεράστια κρατικά
ελλείµµατα και οι ανάγκες δανεισµού έδωσαν ώθηση στις υποβόσκουσες και για χρόνια
αγνοηµένες κριτικές των φιλελεύθερων οικονοµολόγων για την υπερδιόγκωση ή
υπερφόρτωση του κράτους. Η φιλελεύθερη κριτική στο κοινωνικό κράτος και την
πολιτική του οικονοµία εδράζεται στα εξής επιχειρήµατα:38 α) στην αρχή της συνολικής
ενεργού ζήτησης αντιπαρατίθεται ο µονεταριστικός κανόνας περί υγιούς χρήµατος β)
στην επιδίωξη της πλήρους απασχόλησης αντιπαρατίθεται η αντίληψη περί φυσικού
ποσοστού ανεργίας γ) στην αντίληψη που βλέπει το κράτος ως φορέα της γενικής
βούλησης και ενσαρκωτή του συλλογικού κοινωνικού συµφέροντος αντιπαρατίθεται η
αντίληψη περί πολιτικού συστήµατος ως «πολιτικής αγοράς» στο εσωτερικό της οποίας
πρυτανεύουν τα συµφέροντα µερίδων της κρατικής γραφειοκρατίας ή των κοινωνικών
συντεχνιών και οµάδων συµφερόντων που πρέπει να παραµεριστούν δ) στην αντίληψη
περί αποτυχίας της αγοράς για την αντιµετώπιση της οποίας συγκροτείται η κρατική
ρύθµιση αντιπαρατίθεται το επιχείρηµα της αποτυχίας της πολιτικής ε) στην αντίληψη
της παρέµβασης του κράτους για την εξάλειψη των συνθηκών αβεβαιότητας
αντιπαρατίθεται η άποψη της αβεβαιότητας ως συστατικό στοιχείο των κοινωνικών
σχηµατισµών εν γένει.
Η σταδιακή επικράτηση των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων στο χώρο της
πολιτικής (η λεγόµενη Νέα ∆εξιά και η σταδιακή µεταστροφή της παλιάς
σοσιαλδηµοκρατίας στην κατεύθυνση πλήρους αποδοχής των κριτηρίων της αγοράς)
και της θεωρίας προώθησε το µετασχηµατισµό των κρατικών δοµών στην κατεύθυνση
της φιλελευθεροποίησης και κυριαρχίας ιδιωτικοοικονοµικών όρων και κριτηρίων
λειτουργίας. Η αποδόµηση του κοινωνικού κράτους πραγµατοποιείται µέσα από την
38

∆.Γράβαρης, Κρίση του κοινωνικού κράτους και νεωτερικότητα, Ι.Σ.Κ. Αθήνα, 1997, σ.96
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ιδιωτικοποίηση

δηµοσίων

φορέων

που

δραστηριοποιούνται

στο

χώρο

της

αναπαραγωγής, µε την περιστολή των κοινωνικών δαπανών και τη διακοπή αρκετών
προγραµµάτων

κοινωνικής

πολιτικής.

Στις

ΗΠΑ στο

τέλος

της

οκταετίας

διακυβέρνησης του Ρήγκαν οι παροχές του προγράµµατος κοινωνικής βοήθειας
µειώθηκαν κατά 24% και µισό εκατοµµύριο δικαιούχοι αποκλείστηκαν από αυτό.
39

Προωθούνται στους πολίτες χρήστες –καταναλωτές πλέον- ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί

φορείς υπηρεσιών του τοµέα αναπαραγωγής και συλλογικής κατανάλωσης.40
Τα αποτελέσµατα των µονεταριστικών πολιτικών και της εµµονής στη
δηµοσιονοµική πειθαρχία είναι έκδηλα: περισσότεροι από 50.000.000 άνθρωποι,
περίπου το 17% του πληθυσµού ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας στην Ευρώπη το 1993.
Η Αγγλία τη δεκαετία του 90 ήταν η πιο άνιση κοινωνία του δυτικού κόσµου µε
περίπου 14.000.000 ανθρώπους να ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ανάµεσά τους
4.000.000 παιδιά. Στις ΗΠΑ οι 400 πλουσιότερες οικογένειες είδαν το εισόδηµά τους
να αυξάνει κατά 3.000% τη δεκαετία του 80, ενώ το 80% του πληθυσµού υπέστη
µείωση του πραγµατικού του εισοδήµατος.41
Πάντως η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους τις δύο τελευταίες δεκαετίες δεν
οδήγησε στην πλήρη εξάλειψή του. Το κράτος εξακολουθεί να παίζει καταλυτικό ρόλο
στην κοινωνική ρύθµιση και αναπαραγωγή µέσω των συλλογικών συµβάσεων
εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, των επιδοµάτων ανεργίας και των πολιτικών για
την καταπολέµηση της ανεργίας. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον µε χαρακτηριστικά
µακροχρόνιας δοµικής ανεργίας, εξάπλωσης των ευέλικτων και ελαστικών εργασιακών
σχέσεων, γήρανσης του πληθυσµού, έντονων ανισοτήτων το κράτος στον 21ο αιώνα
καλείται να οικοδοµήσει νέους µηχανισµούς και πολιτικές προστασίας που η αγορά δεν
µπορεί να καλύψει.

39

Αντ. Καρβούνης, ό.π. σ. 250
Σ.Ροµπόλης-Μ.Χλέτσος, Η κοινωνική πολιτική µετά την κρίση του κράτους πρόνοιας, Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη, 1995, σ. 13
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Στα µεταπολεµικά κοινωνικά κράτη αντανακλώνται διαφορετικές στοχοθεσίες,
κριτήρια, εύρος των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, θεσµικό υπόβαθρο,
ιδεολογικοπολιτικό εποικοδόµηµα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορούµε να διακρίνουµε
τέσσερις διαφορετικούς τύπους κοινωνικών κρατών: α) το αγγλοσαξονικό β) το
κεντροευρωπαϊκό κρατικό κορπορατιστικό γ) το σκανδιναβικό δ) το νοτιοευρωπαϊκό
κοινωνικό κράτος42.
Α. Αγγλοσαξονικό µοντέλο
Το φιλελεύθερο αγγλοσαξονικό κοινωνικό κράτος διέπεται από τις αρχές και τη
φιλοσοφία του υπολειµµατικού µοντέλου κοινωνικής πολιτικής43. Η κάλυψη των
αναγκών αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης πρέπει να γίνεται µέσα από τους
µηχανισµούς της ελεύθερης αγοράς και την οικογένεια. Το κράτος δρα ως τελευταίο
δίχτυ ασφαλείας για την αποφυγή της εξαθλίωσης. Τα συστήµατα κοινωνικής
προστασίας βασίζονται στην οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών στους δικαιούχους
και όχι σε χρηµατικές παροχές. Αναπτύσσονται συστήµατα εξακρίβωσης της
οικονοµικής κατάστασης και των συγκεκριµένων αναγκών για τις οποίες χρειάζεται η
παρέµβαση του κράτους. Πάντως η δυνατότητα ελέγχου της προσωπικής ζωής των
δικαιούχων για την όσο δυνατόν µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόρων, έχει γίνει
αντικείµενο κριτικής για λανθάνουσες ρατσιστικές πρακτικές και κοινωνικό
στιγµατισµό των συγκεκριµένων ανθρώπων ως αποτυχηµένων. Βασικές χώρες που
υπάγονται σ’ αυτόν τον τύπο κοινωνικού κράτους είναι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία.
Β. Κρατικό κορπορατιστικό µοντέλο
Στο κρατικό κορπορατιστικό τύπο κοινωνικού κράτους, η αναγνώριση
δικαιωµάτων και οι παροχές λαµβάνουν χώρα ανάλογα µε την επαγγελµατικήεργασιακή κατηγορία και την ασφάλιση. Η χρηµατοδότηση των κοινωνικών παροχών
που έχουν τη µορφή επιδόµατος βασίζεται στις εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων
42

Αντ. Καρβούνης, Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Πατάκης, Αθήνα, 2004, σ. 220222, Μ.Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2001, σ. 288
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και κατά δεύτερο λόγο στη φορολογία. ∆ίνεται µεγάλο βάρος στην οικογένεια ως
βασικό πυρήνα κοινωνικής φροντίδας. Οι κοινωνικές υπηρεσίες που αντικαθιστούν τη
γυναικεία

φροντίδα

των

παιδιών

παρουσιάζουν

σχετική

υπανάπτυξη.

Είναι

χαρακτηριστικό ότι ενώ στη ∆ανία και τη Σουηδία το 50% των παιδιών εξυπηρετούνται
από δηµόσιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και προστασίας σε Γερµανία, Ολλανδία
και Βέλγιο το ποσοστό ανέρχεται µόλις στο 5%.
Γ. Σκανδιναβικό µοντέλο
Ο σκανδιναβικός τύπος κοινωνικού κράτους είναι αρκετά περιορισµένος
γεωγραφικά σε Σουηδία, ∆ανία, Νορβηγία και Φινλανδία. Χαρακτηριστικό του είναι η
καθολικότητα των παροχών και η χρηµατοδότησή τους µέσω της φορολογίας. Η
κοινωνική πολιτική ασκείται κυρίως µέσω κοινωνικών υπηρεσιών, στις οποίες µεγάλο
ρόλο παίζουν οι θεσµοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι µέσω επιδοµάτων. Η
κοινωνική πρόνοια βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής ιθαγένειας. Αναγνωρίζει σε
όλους τους πολίτες και σε όσους µετανάστες διαµένουν νόµιµα στη χώρα κοινωνικά
δικαιώµατα ανεξάρτητα απ’ την ανάγκη στην οποία θα βρεθούν ή µπορεί να
καταµετρηθεί ή την εργασιακή τους σχέση.
∆. Νοτιοευρωπαϊκό µοντέλο
Η ιδιοµορφία του νοτιοευρωπαϊκού τύπου κοινωνικού κράτους έγκειται στο ότι
διαφοροποιείται προγραµµατικά τόσο από το σκανδιναβικό µοντέλο (το οποίο
επικεντρώνεται στην κοινωνική ιδιότητα του πολίτη και είναι βασισµένο στην
καθολικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών) όσο και από το κρατικό κορπορατιστικό της
κεντρικής

Ευρώπης

(το

οποίο

είναι

βασισµένο

στην

επαγγελµατική

κατηγοριοποίηση).44Η αντίληψη ότι οι χρηµατικές παροχές εξαρτώνται από την
επαγγελµατική κατάσταση (και χρηµατοδοτούνται από εισφορές) ενώ η υγειονοµική
περίθαλψη παρέχεται σε καθολική βάση και µε αποκεντρωµένες µορφές, αποτελεί ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα στη συγκρότηση, δοµή και λειτουργία του
κοινωνικού κράτους στη νότια Ευρώπη. Κάποια κοινά χαρακτηριστικά που
αναφέρονται πιο κάτω, συνηγορούν υπέρ της οµαδοποίησης των κρατών σε ένα
ξεχωριστό νοτιοευρωπαϊκό τύπο.

44

Μ.Ferrera, Η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους στη Νότια Ευρώπη, στο Μ.Ματσαγγάνης (επιµ.)
Προοπτικές του κοινωνικού κράτους στη Νότια Ευρώπη, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1999,σ.44-45
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Η προστασία της µισθωτής εργασίας παρουσιάζει ένα ιδιόµορφο δυισµό. Από τη
µια µεριά τα προγράµµατα κοινωνική προστασίας παρέχουν φροντίδα στα τµήµατα των
εργαζοµένων που βρίσκονται στο εσωτερικό της επίσηµης ή θεσµικά κατοχυρωµένης
αγοράς εργασίας. Αντιθέτως για όλους αυτούς που βρίσκονται εκτός της επίσηµης
αγοράς εργασίας,(ανασφάλιστοι, νέοι, εργαζόµενοι µε το κοµµάτι, µετανάστες) οι
παροχές είναι πενιχρές. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι τα µόνα
κράτη της Ε.Ε. στα οποία δεν λειτουργεί εθνικό πρόγραµµα ελάχιστου εισοδήµατος για
άτοµα και οικογένειες µε ανεπαρκείς πόρους. Επίσης οι χρηµατικές παροχές παίζουν
σηµαίνοντα ρόλο στα συστήµατα κοινωνικής προστασίας .
Και στις τέσσερις χώρες παρατηρείται σχετική υπανάπτυξη του κοινωνικού
κράτους µε ταυτόχρονη ανθεκτικότητα της οικογένειας, ως µηχανισµού που µε κάποιο
τρόπο απορροφά τους κοινωνικούς κραδασµούς προσφέροντας άτυπες υπηρεσίες
πρόνοιας στα µέλη της. Στις τρεις καθολικές χώρες, η έννοια της κοινωνικής
αλληλεγγύης, έντονα τροφοδοτηµένη και από την ισχυρή παρουσία της εκκλησίας
διαποτίζει την κοινωνική κουλτούρα και συνείδηση.
Η κατανοµή της προστασίας σε όλο το φάσµα των κινδύνων είναι µάλλον
ανισοµερής. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτής της ανισόρροπης κατανοµής είναι η
υπερπροστασία προς την κοινωνική οµάδα των ηλικιωµένων. Άλλωστε οι πληθυσµοί
της Νότιας Ευρώπης (ιδιαίτερα της Ιταλίας και Ισπανίας) εµφανίζουν τους ταχύτερους
ρυθµούς γήρανσης παγκοσµίως. Οι συνταξιοδοτικές δαπάνες καταλαµβάνουν το
µεγαλύτερο µερίδιο σε σύγκριση µε άλλες δαπάνες. Οι παροχές και υπηρεσίες προς την
οικογένεια βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα Το 1993 οι οικογενειακές παροχές ,
χρηµατικές και σε είδος ανέρχονταν κατά µέσο όρο στο 3,5% του ΑΕΠ στην Ε.Ε., ενώ
µόλις 0,8% στην Πορτογαλία, 0,2% στην Ισπανία, 0,8% στην Ιταλία και 0,1% στην
Ελλάδα. Επίσης η δηµόσια στεγαστική πολιτική δεν είναι καθόλου αναπτυγµένη. Οι
χώρες της Νότιας Ευρώπης εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην
Ευρώπη, καθώς και υψηλά ποσοστά παραµονής στην οικογενειακή εστία µετά τη
συµπλήρωση των 20 χρόνων. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Το σύστηµα της υγειονοµικής περίθαλψης χαρακτηρίζεται από αντίληψη
καθολικότητας. Και οι τέσσερις χώρες έχουν θεσπίσει νοµοθετικά ένα Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Όµως η εγκαθίδρυση εθνικών συστηµάτων υγείας δεν εκτόπισε την ιδιωτική
κερδοσκοπική πρωτοβουλία από τον τοµέα της υγείας, όπως έγινε στη Σκανδιναβία και
Αγγλία, αλλά συνέτεινε σε µια ιδιόµορφη διαπλοκή κράτους και ιδιωτικής σφαίρας.
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Χαρακτηριστικό γνώρισµα επίσης είναι το εκτεταµένο δίκτυο πελατειακών
σχέσεων και τη συγκρότηση µηχανισµών πατρωνείας για τη διανοµή των χρηµατικών
παροχών. Ο κρατικός θεσµός και στις τέσσερις χώρες αποδεικνύεται αρκετά ευάλωτος
στην κοµµατική πίεση και χειραγώγηση. Εκτός από τις πελατειακές σχέσεις που
αναπτύσσονται στο περιθώριο των επίσηµων θεσµών, η λειτουργία των υπηρεσιών του,
βάσει των ερευνών που έχουν γίνει σε χρήστες τους, είναι προβληµατική. Οι
νοτιοευρωπαίοι εµφανίζονται σκεπτικιστές και δυσαρεστηµένοι από την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Αναφορικά µε το ζήτηµα της χρηµατοδότησης παρατηρείται ανοµοιόµορφη
κατανοµή βαρών στις διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες. Η ιδιαίτερα εκτεταµένη
παραοικονοµία, που σύµφωνα µε υπολογισµούς παράγει γύρω στο 15% µε 30% του
συνολικού ΑΕΠ των χωρών και η φοροδιαφυγή επηρεάζει αρνητικά τη χρηµατοδότηση
του κοινωνικού κράτους. Η Ιταλία χωρίς την ύπαρξη παραοικονοµίας και
φοροδιαφυγής θα είχε τώρα δηµόσιο χρέος της τάξης του 60% αντί του 120% που έχει
τώρα45

45

Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται, από Μ. Ferrera, ό.π. σ. 37-43
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Κατά τις πρώτες δεκαετίες ζωής του νεοελληνικού κράτους κυρίαρχη οικονοµική
δραστηριότητα καταλαµβάνει ο πρωτογενής τοµέας, το εµπόριο και η ναυτιλία. Κύρια
µορφή ιδιοκτησίας γης είναι η µικρή έγγεια ιδιοκτησία. (αν και κατά την πρώτη
πεντηκονταετία το κράτος εµφανίζεται ως ιδιοκτήτης του µεγαλύτερου τµήµατος της
καλλιεργήσιµης γης). Σταδιακά υπάγεται η αγροτική παραγωγή στο εµπορικό κεφάλαιο
µέσω συνεχών διαφοροποιήσεων των καλλιεργειών προς όφελος των προϊόντων που
προορίζονται για εξαγωγή. Οι ρυθµοί ανάπτυξης του δευτερογενούς τοµέα παραµένουν
χαµηλοί. Στα τέλη της δεκαετίας του 1860 η απασχόληση στη µεταποίηση φτάνει µόλις
το 18,2 της συνολικής απασχόλησης µε σηµαντικότερους κλάδους τα ναυπηγεία,
υφαντουργεία και µεταξουργία.46
Συνεπώς η κοινωνική πολιτική ουσιαστικά αναφέρεται στην ολοκλήρωση της
αγροτικής µεταρρύθµισης, τη διανοµή της καλλιεργήσιµης γης στους αγρότες και την
προστασία του µικρού παραγωγού, ζητήµατα που θ’ απασχολήσουν για δεκαετίες το
ελληνικό κράτος. Τα άτυπα δίκτυα, η οικογένεια και η κοινότητα συγκροτούν φορείς
προνοµιακών πρακτικών. Με τη σταδιακή εκβιοµηχάνιση, κυρίως από το 1870 και
µετά, δηµιουργείται οι πρώτοι πυρήνες της µισθωτής εργασίας. Από το 1856 µέχρι το
1907 ο πληθυσµός του Πειραιά δωδεκαπλασιάζεται και της Αθήνας τετραπλασιάζεται.
Τα πρώτα σκιρτήµατα του εργατικού κινήµατος (γενική απεργία των εργατών του
Πειραιά και του Λαυρίου το 1880) οδηγούν στις πρώτες ρυθµίσεις σε σχέση µε τις
εργασιακές σχέσεις. Το 1882 ιδρύεται το ταµείο περίθαλψης από ατυχήµατα για τους
εργάτες των ορυχείων, ενώ το 1901 υποχρεώνονται οι εργοδότες να αποζηµιώνουν τους
εργάτες των ορυχείων, οι οποίοι καθίστανται ανίκανοι για εργασία, µετά από ατύχηµα,
για περισσότερες από 4 ηµέρες.

47

Την περίοδο 1906-1910 συστήνονται κάποια ταµεία

συντάξεων ή αλληλοβοήθειας (Σ.Π.Α.Π., Προσωπικού Σιδηροδρόµων, Υπαλλήλων
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Γ.Μηλιός, Ο ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός Από τον επεκτατισµό στην καπιταλιστική ανάπτυξη,
Εξάντας, Αθήνα, 1988, σ. 221, Χρ. Αγριαντώνη, Η ελληνική οικονοµία στον πρώτο βιοµηχανικό αιώνα,
στο Β.Παναγιωτόπουλος (επιµ.) Ιστορία του νέου ελληνισµού 1770-2000, 4ος τόµος, Ελληνικά Γράµµατα,
Αθήνα, 2004, σ.63-66
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Εθνικής Τράπεζας) ενώ µετά την εξέγερση στο Γουδί το 1909 καθιερώνεται η αργία της
Κυριακής (στη Γαλλία ο αντίστοιχος νόµος είχε ψηφιστεί το 1906).48 Με την έλευση
του Βενιζέλου στην εξουσία θεσπίζεται σειρά νόµων στα πεδία των εργασιακών
σχέσεων και της κοινωνικής πολιτικής εν γένει: απαγόρευση της εργασίας των παιδιών
κάτω των 12 χρόνων, καθορισµός της εργάσιµης ηµέρας στις 10 ώρες για τις γυναίκες
και τους ενήλικες, γενίκευση της υποχρεωτικής ασφάλισης των εργαζοµένων έναντι
ατυχήµατος, καθορισµός κανόνων υγιεινής στους εργασιακούς χώρους, συγκρότηση
Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (µε συµµετοχή εργατών και εργαζοµένων).

49

Εξάλλου για την στήριξη των ορφανών, των χήρων, των προσφύγων και γενικά των
πληθυσµών που υπέστησαν µετακινήσεις από τις εστίες τους λόγω του πολέµου,
ιδρύεται τον Ιούλιο του 1917 το Υπουργείο Περιθάλψεως.50Ο Βενιζέλος αντιλήφθηκε
από νωρίς την ανάγκη εναγκαλισµού και ενσωµάτωσης του εργατικού κινήµατος ενώ
µε την παρέµβαση του κράτους στη ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, επιδιώκεται η
µορφοποίηση ενός τύπου συσσώρευσης που να προσιδιάζει προς τις δυτικές
βιοµηχανικές κοινωνίες. (πέρασµα από τον τύπο συσσώρευσης της απόλυτης υπεραξίας
σε αυτόν της σχετικής υπεραξίας.)
Κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου, ιδρύονται τα ταµεία κύριας ασφάλισης: το
1928 το ΤΣΑΥ, το 1929 το Ταµείο Νοµικών, Εφηµεριδοπωλών το 1930 το ΤΑΚΕ το
1931 το Ταµείο Εκτελωνιστών και Τυπογράφων, το 1932 το ΤΣΑ, το 1934 το
ΤΣΜΕ∆Ε, και το Εργατών Τύπου και το ΤΕΒΕ, το 1935 τα Ταµείο Χρηµατιστών και
το 1937 το ΙΚΑ. Το ΤΑΕ ιδρύεται το 1940. Το 1945 καθιερώνεται η ασφάλιση
Ανεργίας και το 1958 η παροχή οικογενειακών επιδοµάτων. Το 1961 ιδρύεται ο ΟΓΑ.51
Ωστόσο η ανάγκη οικονοµικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης µετά το β΄
παγκόσµιο πόλεµο, δεν συνοδεύτηκε από την επεξεργασία και υλοποίηση κοινωνικής
πολιτικής. Στις δεκαετίες 50 και 60 η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει γοργή ανάπτυξη.
Ο δείκτης του εθνικού προϊόντος ξεκίνησε από 100 µονάδες µε βάση το 1950 και
έφθασε τις 300 το 1967 και τις 400 το 1972.52Στις αρχές της δεκαετίας του 50 ο
48

Γ. Ληξουριώτης, Προστατευτικός νοµοθετικός παρεµβατισµός και η εµφάνιση του εργατικού δικαίου
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αγροτικός τοµέας καταλαµβάνει την κυρίαρχη θέση των οικονοµικών δραστηριοτήτων,
αντιπροσωπεύοντας το 30% του ΑΕΠ και απασχολεί το 58% του οικονοµικά ενεργού
πληθυσµού. Το µερίδιο του βιοµηχανικού κλάδου στο ΑΕΠ ανέρχεται µόλις στο 20%
και στην απασχόληση στο 18%. Μέσα σε µια εικοσαετία η κατάσταση έχει µεταβληθεί
άρδην. Η οικονοµία κυριαρχείται από τη βιοµηχανία και τις υπηρεσίες, ενώ οι πόλεις
έχουν γιγαντωθεί. Στις αρχές του 70 το ποσοστό της αγροτικής παραγωγής στο ΑΕΠ
έχει περιοριστεί στο 16% ενώ το ποσοστό στην απασχόληση υποχωρεί στο 40%. Η
µεγάλη αλλαγή συνίσταται στην ανάπτυξη του βιοµηχανικού τοµέα και των υπηρεσιών
.Μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, για τη συγκεκριµένη περίοδο (1950-1973) ο ρυθµός
ανάπτυξης της οικονοµίας µε µέσο όρο το 7,8% το χρόνο, αποτελεί τη δεύτερη
καλύτερη επίδοση µετά την Ιαπωνία.53 Ενώ όµως στη δυτική Ευρώπη οικοδοµείται το
µεταπολεµικό κράτος πρόνοιας, το κράτος έκτακτης ανάγκης που προέκυψε στην
Ελλάδα µετά τον εµφύλιο πόλεµο, ενισχύει τις κατασταλτικές λειτουργίες και
µηχανισµούς.54 Ενώ τυπικά το συνδικαλιστικό κίνηµα προστατεύεται από τους νόµους,
στην πράξη υφίσταται διώξεις ως κοινωνικός χώρος επώασης αντικαθεστωτικών
πρακτικών. Περιορισµούς δέχονται τα ατοµικά δικαιώµατα, η ελευθερία του τύπου, η
ελεύθερη έκφραση των πολιτικών δυνάµεων του αριστερού πολιτικού φάσµατος κλπ. Η
ευθύνη για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης παραµένει στην οικογένεια. Η
µικρή ιδιοκτησία, καθώς και οι µορφές άτυπης απασχόλησης και παραοικονοµίας που
αναπτύσσονται στις παρυφές της νόµιµης παραγωγής ενισχύουν κάπως τα ατοµικά
εισοδήµατα.
Ενώ

στις

περισσότερες

ευρωπαϊκές

χώρες

η

µεταπολεµική

περίοδος

χαρακτηρίζεται από αύξηση της συλλογικής κατανάλωσης στην Ελλάδα οι
πραγµατοποιήσεις είναι σποραδικές σε τοµείς όπως υγεία, εκπαίδευση, συγκοινωνίες,
πολιτισµός, κατοικία ενώ σε άλλους τοµείς (αθλητισµός, πολιτισµός, αναψυχή)
παραµένουν στο περιθώριο. Ακόµα στις αρχές της δεκαετίας του 70 εµφανίζονται
τάσεις συµπίεσης της συλλογικής κατανάλωσης: µειώνονται οι κρατικές επιχορηγήσεις
για εργατικές κατοικίες, διογκώνεται ο ιδιωτικός τοµέας της υγείας, αυξάνεται το
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κόστος των µέσων µαζικής µεταφοράς και η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος.55 Μια
πρόχειρη µατιά στα χαρακτηριστικά της κοινωνικής πολιτικής της περιόδου είναι
ενδεικτική: τα επιδόµατα ανεργίας δεν ξεπερνούσαν ποτέ το 5% των ασφαλιστικών
δαπανών. Ουσιαστικά επίδοµα ανεργίας υπήρχε για ελάχιστες και ειδικές κατηγορίες
εργαζοµένων. Οι συνολικές κοινωνικές δαπάνες ,ως ποσοστό του ΑΕΠ, ξεκινούν από
πολύ χαµηλά γύρω στο 3% το 1950 για να φτάσουν το 11% το 1973-74, την ίδια στιγµή
που στο Βέλγιο ανέρχονται στο 18,5%, στη Γαλλία στο 19,2% και στη Γερµανία στο
21,4%. Πολύ χαµηλές είναι και οι δαπάνες για επενδύσεις σε εκπαίδευση, νοσοκοµεία,
δίκτυα αποχέτευσης στις πόλεις και ειδικά στις πιο υποβαθµισµένες περιοχές,
υδροδότηση όπως και η χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α.(3,03% το 1973074).56
Οι προσπάθειες της δικτατορίας να προσεταιριστεί συγκεκριµένα κοινωνικά
στρώµατα (παραγραφή αγροτικών χρεών, έργα υποδοµών στην περιφέρεια, παροχή
σπουδαστικών δανείων) εξανεµίστηκαν µε τη φθορά, την αυταρχική σκλήρυνση του
καθεστώτος και την τελική του κατάρρευση.
Η µεταπολίτευση και η αναθεώρηση του συντάγµατος το 1975, θέτουν τα θεµέλια
για τη διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής και την κατοχύρωση των ατοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων. Το Σύνταγµα αναγνωρίζει την κοµµατική πολυφωνία, το
συνδικαλισµό, το δικαίωµα της απεργίας και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και τα
κοινωνικά δικαιώµατα της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, υγείας, στέγης,
απασχόλησης. Σταδιακά το κράτος που χώριζε τους πολίτες του σε εθνικόφρονες και
µη, µετατρέπεται σε κράτος δικαίου, διακηρύσσει την τυπική του ουδετερότητα.57
Στη συγκυρία των πρώτων µεταπολιτευτικών χρόνων εκδιπλώνεται µια
προσπάθεια έντονου κρατικού παρεµβατισµού στην οικονοµία µέσα από διευρυµένες
κρατικοποιήσεις το70 και 80 και προγράµµατα κλαδικής και βιοµηχανικής
αναπτυξιακής πολιτικής. Με σηµαντική ιστορική καθυστέρηση σε σχέση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, αναπτύσσονται κατά τη δεκαετία του 80 οι βασικοί θεσµοί
κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας. Βέβαια εδώ παρουσιάζεται µια σηµαντική
αντίφαση: ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 στις περισσότερες δυτικές χώρες
αµφισβητείται έντονα πλέον το κοινωνικό κράτος, στην Ελλάδα είναι η περίοδος της
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πιο εκτεταµένης λειτουργίας του. Η ιδιοµορφία αυτή χαρακτηρίζει τη στρεβλή και
αντιφατική του εµφάνιση και ανάπτυξη.
Η διάρθρωση των δηµοσίων δαπανών είναι χαρακτηριστική. Το κύριο βάρος
µετατοπίζεται στους τοµείς της υγείας και της πρόνοιας. Οι κοινωνικές δαπάνες σαν
ποσοστό του ΑΕΠ αντιπροσωπεύουν το 1975 µόλις το 10,9%, για να φτάσουν το 14%
το 1980 και το 20,9 το 1985% Σε σχέση µε τις χώρες του ΟΟΣΑ µεταξύ 1980 και 1989
η αύξηση των κοινωνικών δαπανών σε πραγµατικές τιµές ήταν µόνο 8,4% κατ’ έτος και
για την Ελλάδα και µόλις 2,4% για τις άλλες χώρες κατά µέσο όρο.58 Η
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη επεκτείνεται το 1981 στους αγρότες και το ΙΚΑ
σταδιακά καλύπτει όλους τους εργαζόµενους. Εγκαθιδρύεται το Ε.Σ.Υ., επιβάλλεται η
ισότητα των δύο φύλλων και αναθεωρείται το οικογενειακό δίκαιο, επεκτείνονται τα
προγράµµατα εργατικής κατοικίας, βελτιώνεται το σύστηµα παρακολούθησης και
καταπολέµησης της ανεργίας. 59
Όµως η άρθρωση των θεσµών κοινωνικής πολιτικής πραγµατοποιήθηκε µε
έλλειψη προγραµµατισµού, ιεράρχησης στόχων και επιδιώξεων µε αποτέλεσµα την
άναρχη και αποσπασµατική οικοδόµηση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας.
Σύµφωνα µε εκθέσεις του ΟΟΣΑ το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι
σηµαντικά κάτω από το µέσο όρο των χωρών του. Επίσης η προνοµιακή µεταχείριση
από την πολιτική εξουσία συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων και η απόσπαση
ευνοϊκών ρυθµίσεων διευκόλυνε τον κατακερµατισµό του συστήµατος κοινωνικής
προστασίας και την άνιση και στρεβλή του ανάπτυξη. Η επιδότηση πχ από τον κρατικό
προϋπολογισµό των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης δεν γίνεται ισοµερώς. Η ενίσχυση
που αναλογεί σε κάθε συνταξιούχο του ΙΚΑ είναι περίπου 80 ευρώ µηνιαίως ενώ για
τους τους συνταξιούχους των ταµείων γιατρών, νοµικών και µηχανικών ανέρχεται στα
250 ευρώ. Η πλειοψηφία των ηλικιωµένων γυναικών δικαιούται µόνο συντάξεις
χηρείας ενώ µια εργάτρια δεν στοιχειοθετεί δικαίωµα σύνταξης στα 60 αν έχει εργαστεί
για

λιγότερο

από

15

χρόνια.

Όµως

δηµόσιες

υπάλληλοι

µε δύο παιδιά

συνταξιοδοτούνται στα 45.60
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Η δηµοσιονοµική κρίση και τα ελλείµµατα αναδείχτηκαν στον κυριότερο
παράγοντα ανάσχεσης της παρεµβατικής και κοινωνικής λειτουργίας του κράτους στις
αρχές της δεκαετίας του 90. Η κριτική που ασκήθηκε στο κοινωνικό κράτος
επικεντρώνεται στην αύξηση του δηµοσίου ελλείµµατος, στους υψηλούς ρυθµούς
πληθωρισµού και στην υπονόµευση της διαδικασίας οικονοµικής σύγκλισης µε τις
χώρες της Ε.Ε.61 όπως και σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης το ελληνικό κοινωνικό
κράτος βρίσκεται σε φάση κλυδωνισµών και µετάβασης, µε κρισιµότερη ίσως καµπή τη
µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος που έχει τροφοδοτήσει τα τελευταία
χρόνια την ελληνική κοινωνία µε εντάσεις, αντιπαραθέσεις και κυβερνητικά αδιέξοδα
στο χειρισµό.

61

Θ.Σακελλαρόπουλος, Κράτος και οικονοµία στην Ελλάδα µια ιστορική τυπολογία στο Νεοελληνική
Κοινωνία Ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις, Κριτική, Αθήνα, 1993, σ.241

27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στη µεταπολεµική περίοδο επεκτείνεται στην
τοπική αυτοδιοίκηση και στους τοπικούς θεσµούς.Στην τοπική αυτοδιοίκηση
περιέρχονται ευθύνες συγκρότησης και λειτουργίας θεσµών του κοινωνικού κράτους
στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, της
κατοικίας. Η ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής στο τοπικό επίπεδο σχετίζεται µε τις
ιστορικά διαµορφωµένες σχέσεις κεντρικού και τοπικού κράτους και το διοικητικό
σύστηµα της κάθε χώρας. Υπάρχουν περιπτώσεις κρατών µε θεσµικά κατοχυρωµένες
αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης ήδη από το 19ο αιώνα και παράδοση στην
άσκηση κοινωνικής πολιτικής από το τοπικό κράτος όπως η Αγγλία (επαρχίες) και η
Σουηδία (ενορίες). Από την άλλη µεριά διαµορφώνονται συστήµατα κοινωνικής
πολιτικής σε κράτη µε συγκεντρωτικά συστήµατα διοίκησης, όπου το τοπικό κράτος
βρίσκεται υπό το διαρκή έλεγχο και εποπτεία του κεντρικού, όπως η Γαλλία, Ισπανία,
Βέλγιο Η διαλεκτική σχέση κεντρικού- τοπικού αποτελεί και ένα ιστορικά µοναδικό
στοιχείο στη συγκρότηση του κοινωνικού κράτους για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
Πάντως φαίνεται ότι ο ρόλος του τοπικού κράτους στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής
είναι σηµαντικός σε χώρες µε αποκεντρωµένες δοµές ενώ σε κράτη µε συγκεντρωτική
δοµή και επιπλέον σχετική υπανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, είναι µάλλον
υποβαθµισµένος.62 Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής από την τοπική αυτοδιοίκηση
θεωρείται ότι συµβαδίζει µε το αξιακό περιεχόµενο της τοπικής δηµοκρατίας. Άµεσος
έλεγχος των πολιτών στα πεπραγµένα που αφορούν την κοινωνική αναπαραγωγή,
ευρύτερη πολιτική νοµιµοποίηση, εξασφάλιση δηµοκρατικών διαδικασιών. Οι τοπικοί
θεσµοί έχουν καλύτερη δυνατότητα σχεδιασµού και εφαρµογής πολιτικών λόγω
γνώσης των τοπικών συνθηκών και αναγκών. Η ενεργοποίηση κοινωνικών δυνάµεων
της τοπικής κοινότητας στην κατεύθυνση της συµµετοχής και επίλυσης τοπικών
προβληµάτων αναβαθµίζει ουσιαστικά τη δηµοκρατική διαδικασία και συµβάλλει
γενικά στην ανάδειξη των αξιών του δηµοσίου διαλόγου και αντιπαράθεσης, του
62
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κοινωνικού ελέγχου. Η υπερτίµηση όµως αυτών των στοιχείων µπορεί να οδηγήσει σε
µια παραµορφωτική ανάγνωση της κοινωνικής πραγµατικότητας Η µεταπολεµική
περίοδος που θεωρείται ως χρυσή περίοδος του κοινωνικού κράτους, επέτρεψε τη
διεύρυνση των κοινωνικών λειτουργιών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η οικονοµική
κρίση της δεκαετίας του 70 που οδήγησε στην κριτική και αµφισβήτηση του
κοινωνικού κράτους επηρέασε σαφέστατα και τους τρόπους άρθρωσης των τοπικών
θεσµών και πολιτικών

5.1 TO ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
H περίπτωση της Αγγλίας είναι χαρακτηριστική, καθώς έχει µακρά παράδοση
αυτοδιοίκησης. Η απαρχή του σύγχρονου συστήµατος αιρετής αυτοδιοίκησης
εντοπίζεται στα µέσα του 19ου αιώνα, µε τη θεσµοθέτηση αιρετών δηµοτικών
συµβουλίων µε δικούς τους τίτλου ιδιοκτησίας και καθορισµένες αρµοδιότητες. Η
κοινωνική λειτουργία της αυτοδιοίκησης ενισχύεται µε τους νόµους περί τοπικής
αυτοδιοίκησης του 1888 και 1894 µε τους οποίους διευρύνονται οι αρµοδιότητες στους
τοµείς της δηµόσιας υγείας, κατοικίας, κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και
εκπαίδευσης ενώ το δικαίωµα ψήφου επεκτείνεται και στους εργάτες γης.63Ανάµεσα
στο 1900 και 1938 οι δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης τετραπλασιάζονται.

Η

τοπική αυτοδιοίκηση αποτέλεσε οργανικό στοιχείο της άρθρωσης του κοινωνικού
κράτους και µοχλός ανάπτυξης µετά το β΄ παγκόσµιο πόλεµο.64 Η βασική ιδέα που
επικράτησε ήταν η δηµιουργία πολυλειτουργικών και µεγάλων µονάδων, µε
διευρυµένες αρµοδιότητες: υπηρεσίες υγείας, αστικός σχεδιασµός, υπηρεσίες
ηλεκτρισµού, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Υπάρχουν δύο βαθµοί αυτοδιοίκησης µε
διαβάθµιση αλλά και συντονισµό αρµοδιοτήτων, σχήµα που ισχύει µέχρι και σήµερα.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση, οι συγκοινωνίες και η πυροσβεστική υπηρεσία
αποτελούν πεδία ευθύνης των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α.

(κοµητειών) ενώ οι

πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α.(περιφέρειες) προσανατολίζονται στην παροχή και διαχείριση της
κατοικίας, τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον και τα προγράµµατα πολιτισµού. Ο
63
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στρατηγικός σχεδιασµός πραγµατοποιείται στο δευτεροβάθµιο επίπεδο, ενώ ο τοπικός
σχεδιασµός στο πρωτοβάθµιο. Στα µεγάλα αστικά κέντρα είχαν θεσπιστεί οι λεγόµενες
µητροπολιτικές περιοχές.
Πάντως η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο βαθµίδων αυτοδιοίκησης,
προκάλεσε και προβλήµατα αλληλοεπικάλυψης και συντονισµού µεταξύ τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η παροχή κατοικίας σε άπορες, άστεγες
οικογένειες. Ως άπορες και «προβληµατικές» περιέρχονται στη δικαιοδοσία της
δευτεροβάθµιας ενώ ως άστεγες στην πρωτοβάθµια. Πολλές περιπτώσεις έµειναν
τελικά ακάλυπτες µέχρι να διευθετηθεί το ζήτηµα µε νοµοθετική ρύθµιση65.
Η αυτοδιοίκηση απολάµβανε κατά καιρούς υψηλή χρηµατοδότηση από το κράτος
ενώ ταυτόχρονα είχε τη δυνατότητα εξασφάλισης ιδίων πόρων. Μετά τη διοικητική
αναδιάρθρωση των αρχών της δεκαετίας του 70, (ο αριθµός των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α
µειώθηκε από 1347 στη δεκαετία του 50 σε 521) αυξήθηκε η εξάρτηση από το κεντρικό
κράτος. Το 1975 οι δαπάνες ήταν τρεις φορές µεγαλύτερες από το 1955 και
αποτελούσαν το 30% των συνολικών δηµοσίων δαπανών και το 9,1% του ΑΕΠ.
Παράλληλα οι οµάδες συµφερόντων που δραστηριοποιούνταν σε τοπικό επίπεδο και
επηρέαζαν τις πολιτικές πίεζαν επιτυχηµένα για συγκράτηση των τοπικών φόρων. Με
την επικράτηση της Μάργκαρετ Θάτσερ, αυξήθηκαν οι τοπικοί φόροι και ο έλεγχος από
την κεντρική εξουσία (χαρακτηριστικός είναι ο τοπικός κεφαλικός φόρος που επέβαλλε
η Θάτσερ σε κάθε ενήλικα δηµότη αντί του φόρου ιδιοκτησίας που ίσχυε πριν και
πυροδότησε µεγάλες εντάσεις και αντιπαραθέσεις).
Μαζί µε την αναδιάρθρωση της δεκαετίας του 70, επήλθε αλλαγή στη λειτουργία
των κοινωνικών υπηρεσιών. Με το νόµο του 1970 αναδιοργανώθηκαν οι κοινωνικές
υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της κοινοτικής ανάπτυξης και της αλλαγής του ρόλου
των κοινωνικών λειτουργών ώστε να υιοθετούν συλλογικούς τρόπους παρέµβασης
ενεργοποιώντας το δυναµικό της ίδιας της κοινότητας και καθιστώντας το δυναµικό
κοινωνό στην υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής.66 Ο νόµος αυτός θεωρείται ότι
έθεσε τα θεµέλια για την ανάπτυξη των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών
(ονοµάζονται έτσι γιατί στοχεύουν στην εξατοµικευµένη φροντίδα και κάλυψη
αναγκών) ως ενός βασικού πεδίου για την κοινωνική πολιτική της αυτοδιοίκησης και
συνέβαλλε στην προώθηση του επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού. Σε επίπεδο
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διοικητικής δοµής, οι κοινωνικές υπηρεσίες οργανώθηκαν µε βάση το µοντέλο της
κεντρικής υπηρεσίας µε αποκεντρωµένες οµάδες σε τοπικό επίπεδο. Οι διευθυντές των
κεντρικών κοινωνικών υπηρεσιών και των τοπικών οµάδων προώθησαν τεχνοκρατικές
µεθόδους διοίκησης του συνολικού µηχανισµού των υπηρεσιών.
Η προσπάθεια εµπλοκής της κοινότητας στην κοινωνική πολιτική υλοποιείται
µέσα από τη συνεργασία κοινωνικών λειτουργών, κοινοτικών εργατών και εθελοντικών
οµάδων για την άµβλυνση των πιο ακραίων φαινοµένων της κοινωνικής ανισότητας.
Αναπτύσσονται προγράµµατα ενάντια στο ρατσισµό και το σεξισµό, για την προώθηση
των σχέσεων ανάµεσα σε διαφορετικές εθνικές, φυλετικές, θρησκευτικές και
πολιτισµικές οµάδες.

67

Βέβαια οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και η αναπαραγωγή

των ταξικών διαχωρισµών δεν εξαφανίζονται. Εκτός από την καθυστέρηση στη
διεκπεραίωση
πολύπλοκων
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διαδικασιών,
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αναπαρήγαγαν τις ανισότητες που υποτίθεται ότι καταπολεµούσαν. Για παράδειγµα οι
λεγόµενες «προβληµατικές οικογένειες» τοποθετήθηκαν σε υποβαθµισµένες περιοχές
δηµοτικών κατοικιών, που µετατρέπονταν σε γκέτο68.
Όµως η δεκαετία του 70 σηµαδεύεται και από τους πρώτους τριγµούς του
κοινωνικού κράτους που θα γίνου πολύ έντονοι τα επόµενα χρόνια µε την ηγεµονία του
νεοφιλελευθερισµού. Μειώνεται η οικονοµική ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης
και περιορίζεται ο ρόλος και οι αρµοδιότητές της Η πολιτική λιτότητας, που
εγκαινίασαν οι κυβερνήσεις των Εργατικών, συνδύαζε περικοπές κατά κύριο λόγο στο
χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών και αλλαγή στο σύστηµα χρηµατοδότησης. Η
αναδιάρθρωση προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης και η διαπλοκή κρατικούιδιωτικού είναι η κύρια τάση των δεκαετιών 80 και 90. Η τοπική αυτοδιοίκηση
διαθέτοντας πολύ περιορισµένους πόρους, µετατοπίζει το κέντρο βάρους και τη
φιλοσοφία της παρέµβασής της από την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες στην
ανίχνευση των τοπικών και εξειδικευµένων αναγκών και την προώθηση της επιλογής
των πολιτών. Επιλογή που γίνεται από ένα φάσµα ιδιωτικών κερδοσκοπικών, κρατικών,
εθελοντικών φορέων. Ενθαρρύνει τη φροντίδα µέσα στην οικογένεια και τα άτυπα
δίκτυα της κοινότητας, τα οποία συµφέρουν από οικονοµική άποψη.
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Ενισχύεται ο στρατηγικός, επιτελικός ρόλος του τοπικού κράτους ενώ µειώνεται
ο ρόλος του στην παροχή υπηρεσιών. Συµπερασµατικά το αγγλικό παράδειγµα
αποτυπώνει εύγλωττα την εµπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στα πεδία της
κοινωνικής πολιτικής σε µια αναπτυγµένη δυτική κοινωνία τα τελευταία τριάντα χρόνια
(λαµβάνοντας βέβαια υπόψη όλες τις τοπικές ιδιοµορφίες και το ανεπανάληπτο της
κάθε περίπτωσης)

5.2 ΚΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Με την οικονοµική κρίση και την κατίσχυση του νεοφιλελεύθερου υποδείγµατος
στην οικονοµική πολιτική, σταδιακά συρρικνώνεται το µεγάλο εύρος παρέµβασης του
κράτους και αναπροσανατολίζονται οι δηµόσιες δαπάνες σε εκπαίδευση, υγεία πρόνοια,
στέγαση, ασφάλιση. Ταυτόχρονα αναζητούνται τρόποι ανάσχεσης της πτωτικής τάσης
του ποσοστού κέρδους ενώ αναδύεται ένα νέο µοντέλο συσσώρευσης. Οι νέες
συνθήκες επιφέρουν αναδιατάξεις στη σχέση κεντρικού-τοπικού και αναδιαµορφώνουν
τις τοπικές δοµές.
Η ανάδειξη του τοπικού ως µοχλού διεξόδου από την κρίση δίνει έµφαση στην
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και στην εµφάνιση νέων µοντέλων στην
παραγωγική διαδικασία: ευέλικτη εξειδίκευση, ποιοτική παραγωγή, µικρή κλίµακα,
αποκεντρωµένες δοµές, τοπικός-κοινοτικός χαρακτήρας.69 Ταυτόχρονα οι τάσεις
αποκέντρωσης και ενδυνάµωσης των τοπικών θεσµών συνοδεύονται από τάσεις
συγκεντροποίησης και ελέγχου από το κεντρικό επίπεδο. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
µειώνονται, ωθώντας τους τοπικούς θεσµούς να αναπτύξουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης.
Εντάσσονται ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια στη λειτουργία των δηµοσίων επιχειρήσεων
και προωθείται εκτεταµένη συνεργασία µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα, για την
εξεύρεση πόρων. Οι ιδιωτικοποιήσεις παίρνουν τη µορφή απευθείας ανάθεσης
υπηρεσιών και αγαθών στον ιδιωτικό τοµέα,(αποκοµιδή σκουπιδιών) είτε της πώλησης
υπηρεσιών.
Oι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειµένου να πετύχουν υψηλή
συγκέντρωση πόρων και παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιδίδονται σε ανταγωνισµό
69
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µεταξύ τους προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της κάθε περιοχής. Κίνητρα
για επενδύσεις όπως φοροαπαλλαγές, συγκέντρωση υποδοµών και δραστηριοτήτων
υψηλής τεχνολογίας, απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών για προσέλκυση κεφαλαίων,
δηµιουργία πολυτελών υποδοµών και υπηρεσιών για τουρισµό, εκθεσιακά κέντρα,
χώροι µαζικής ψυχαγωγίας αποτελούν κάποιες από τις πολιτικές τοπικής ανάπτυξης.70
Όµως νέα προβλήµατα που εµφανίζονται µε ιδιαίτερη οξύτητα τα τελευταία
χρόνια, όπως η µόνιµη και διαρθρωτική ανεργία που πλήττει ολόκληρες περιοχές, οι
άστεγοι, η φτώχεια και ο αποκλεισµός τµηµάτων της κοινωνίας αναζητούν λύση ή
ανακούφιση. Ο υποσκελισµός του κοινωνικού χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης
και η έµφαση σε ένα συγκεκριµένο τύπο ανάπτυξης εντείνει τις ανισότητες ανάµεσα
στην ίδια την τοπική κοινωνία αλλά και ανάµεσα σε περιοχές που παρουσιάζουν
υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και περιοχές µε µαζική ανεργία, αποβιοµηχάνιση, τάσεις
εγκατάλειψης (εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση).Ο νόµος της ανισόµετρης
ανάπτυξης παρουσιάζεται µε αµείλικτο τρόπο στο χώρο. Σε περιοχές όπου στο
παρελθόν άνθισε βαριά βιοµηχανία (µεταλλουργία, κλωστοϋφαντουργία, χαλυβουργία,
ναυπηγεία, αυτοκινητοβιοµηχανία πιο πρόσφατα) η οικονοµική κρίση παρουσιάζεται
πιο έντονη. Η απασχόληση στο δευτερογενή τοµέα µειώθηκε αισθητά χωρίς να υπάρξει
αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών ή στις νέες τεχνολογίες.71 Η
παρακµή παραδοσιακών βιοµηχανικών κλάδων ερήµωσε ολόκληρες περιοχές
µεταβάλλοντάς της σε οικονοµικά και κοινωνικά νεκρές ζώνες.
Στον αντίποδα επισηµαίνεται η ύπαρξη τοπικών και περιφερειακών πολιτικών µε
τις οποίες επιχειρήθηκε να συνδυαστεί ο στόχος της ταχύρυθµης ανάπτυξης µε την
κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. Η µεγέθυνση του κοινωνικού προϊόντος
επιτρέπει την εφαρµογή αναδιανεµητικών πολιτικών µε την ύπαρξη βέβαια της
απαραίτητης πολιτικής βούλησης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι πόλεις της
Ανατολικής Λοµβαρδίας, της Εµίλια Ροµάνα, του Βένετο και της Τοσκάνης στην
Ιταλία, της Γκρενόµπλ, Τουλούζης, Μονπελιέ στη Γαλλία, πόλεις της νότιας Βαυαρίας
στη Γερµανία και του άξονα Γλασκώβης-Εδιµβούργου στη Σκωτία. Ο δυναµισµός
αυτών των πόλεων βασίζεται σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, στη δηµιουργία
τεχνοπόλεων και επιστηµονικών πάρκων και στην εξειδικευµένη εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η σχετική υστέρηση και υπανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα
ευνόησε την υπερτροφία άτυπων δικτύων κοινωνικής προστασίας αλλά και τη
διαµόρφωση ενός εκτεταµένου πλέγµατος πελατειακών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο. Η
ισχυρή συγκεντρωτική δοµή του µεταπολεµικού κράτους, µε τον αυταρχικό έλεγχο και
την εποπτεία των οργανισµών πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης αρχίζει να
αµφισβητείται στην περίοδο της µεταπολίτευσης και πιο έντονα στη δεκαετία του 80. Η
αναθεώρηση στις σχέσεις τοπικού-κεντρικού κράτος ενισχύει τις δοµές του τοπικού
κράτους µε διεύρυνση των αρµοδιοτήτων και στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Η
επέκταση των αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ παρατηρείται αρχικά στο νέο ∆ηµοτικό και
Κοινοτικό Κώδικα του 1980. Στο άρθρο 23 προστίθενται αποκλειστικές αρµοδιότητες
που ασκούνται από τους ΟΤΑ (αστικές συγκοινωνίες, κέντρα νεότητας, δηµοτικές και
κοινοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, ρύθµιση της στάθµευσης σε κοινόχρηστους
χώρους, κατασκευή κτιρίων των ΟΤΑ). Ενώ στο άρθρο 24 αναφέρονται συντρέχουσες
αρµοδιότητες, κάποιες από τις οποίες αποτελούν πλαίσια άσκησης κοινωνικής
πολιτικής (παιδικοί βρεφικοί και υγειονοµικοί σταθµοί, εργατικές κατοικίες, κέντρα
πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών, προστασία του περιβάλλοντος, τουριστική
ανάπτυξη)72. Το σύστηµα αποκλειστικών / συντρεχουσών αρµοδιοτήτων διαχωρίζει τις
αρµοδιότητες των ΟΤΑ, σε αυτές που είναι υποχρεωτικές στο πεδίο της ευθύνης τους
(όπως ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων, κατασκευή,
συντήρηση και επιδιόρθωση του δηµοτικού και κοινοτικού οδικού δικτύου,
ηλεκτροφωτισµός κοινόχρηστων χώρων) και σε αυτές που υπάγονται στην ευχέρεια
των ΟΤΑ ανάλογα µε το µέγεθος, τις οικονοµικές δυνατότητες, την υλική υποδοµή, τη
στελέχωση µε εξειδικευµένο προσωπικό κλπ.73
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O ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας αναφέρει στα άρθρα 26 και 37 τη
δικαιοδοσία των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ίδρυση και λειτουργία
βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ηλικιωµένων και
ΚΑΠΗ, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
δηµοτικών ιατρείων και υπηρεσιών υγείας, στην κατάρτιση προγραµµάτων πρόληψης,
βοήθειας και θεραπείας, την εξασφάλιση στέγης και τον καθορισµό για τη χρήση
δηµοτικών λαϊκών κατοικιών.
Επιπλέον οι δήµοι έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης, σχεδιασµού και εφαρµογής
κοινωνικών προγραµµάτων για την απεξάρτηση και επανένταξη τοξικοµανών, την
ενσωµάτωση προσφύγων και µεταναστών.

6.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορούν να συγκροτήσουν υπηρεσίες
κοινωνικής πολιτικής µε τις ακόλουθες µορφές:74 α) σύσταση από τους ΟΤΑ
κοινωνικής υπηρεσίας µε τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1188/1981, η οποία αναπτύσσει τις
δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από τα νοµικά πρόσωπα ειδικών σκοπών. Στην
περίπτωση αυτή δεν µπορεί να υπάρξει ειδική επιχορήγηση. Τα έξοδα της υπηρεσίας
καλύπτονται από τα γενικά έσοδα των ΟΤΑ

β) σύσταση ενός αυτοτελούς νοµικού

προσώπου µε τους ίδιους σκοπούς (κέντρο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών), το οποίο
µπορεί να έχει τη µορφή ΝΠ∆∆ (το οποίο είναι και η πιο συνηθισµένη πρακτική) ή
ΝΠΙ∆ δηλαδή δηµοτική επιχείρηση ή αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µαζί µε άλλα
νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο υπουργείο Υγείας.
Κάθε µια από τις προαναφερθείσες µορφές άσκησης κοινωνικής πολιτικής
παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα σε σχέση µε την ευελιξία, τη
διαδικασία σύστασης, τους αναγκαίους χρηµατικούς πόρους για τη λειτουργία. Τα
ΝΠ∆∆ λειτουργούν µε βάση τους κανόνες του δηµόσιου λογιστικού και υφίστανται
περιορισµούς στις προσλήψεις προσωπικού. Επίσης διαδικασίες όπως η ανάθεση έργου
ή µελέτης είναι πιο χρονοβόρες και γραφειοκρατικές. Οι επιχειρήσεις είναι πιο
ευέλικτες αλλά για τη σύστασή τους χρειάζεται η εξεύρεση πόρων. Στον τοµέα της
κοινωνικής πολιτικής αυτό δεν είναι εύκολο γιατί δεν προσφέρεται για άµεση
74
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κεφαλαιακή αξιοποίηση και κερδοφορία. Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία έχει το
πλεονέκτηµα της ευέλικτης δοµής, αφού είναι ΝΠΙ∆ και δεν δεσµεύεται ως προς το
προσωπικό που απασχολεί .
Στην περίπτωση που περισσότεροι ΟΤΑ αποφασίσουν από κοινού να
δραστηριοποιηθούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τότε µπορούν να προβούν
στη σύσταση διαδηµοτικής επιχείρησης, καθώς αυτή είναι η µόνη δυνατότητα που
παρέχει το θεσµικό πλαίσιο, πέρα από τους συνδέσµους και τις κοινές υπηρεσίες.

6.3

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ

–ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ

ΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρατίθενται αναλυτικότερα τα συγκεκριµένα πεδία κοινωνικής λειτουργίας των
ΟΤΑ και οι κοινωνικές οµάδες και κατηγορίες του πληθυσµού, µε συγκεκριµένα
προβλήµατα που χρήζουν της συλλογικής µέριµνας και κάλυψης
•

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες πρέπει να παρέχεται ειδική αγωγή και

επαγγελµατική εκπαίδευση για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους,
την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία και την ισόρροπη σχέση µε το υπόλοιπο
κοινωνικό σύνολο.
•

Γυναίκες
Οι γυναίκες χρειάζονται υποστήριξη στην ένταξη στην παραγωγή, στην

κατάργηση των διακρίσεων λόγω φύλλου. Επίσης στη διευκόλυνση των εργαζόµενων
µητέρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα του ΕΚΚΕ που αφορούσε τις ηλικίες 2065 ετών, το 43,2% των γυναικών έναντι µόνο του 26,5% των ανδρών, δήλωσαν
συµπτώµατα σωµατικής και ψυχικής ασθένειας.75
•

Παιδιά
Ενίσχυση των απροστάτευτων παιδιών και των οικογενειών µε απροστάτευτα

παιδιά (µε σωµατικές ή διανοητικές ανικανότητες), δηµιουργία κέντρων για πάσης
φύσης υποστήριξη (ιατρική, ψυχιατρική, συµβουλευτική) στα παιδιά. Σύµφωνα µε

75

Ε.Ε.Τ.Α.Α., ό.π. σ. 49
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έρευνες ένα 20% των παιδιών της σχολικής ηλικίας έχει ανάγκη από παιδοψυχιατρική
υποστήριξη
•

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσµού κάθε

χώρας, µε εξαιρετικές διαφοροποιήσεις και εντάσεις στην εµφάνιση των προβληµάτων
ανάλογα µε το οικογενειακό περιβάλλον, την οικονοµική κατάσταση, την κοινωνική
τάξη κλπ. Ενώ από αυτό το ποσοστό, υπολογίζεται ότι το 3% έχει βαριές αναπηρίες που
το καθιστούν πλήρως εξαρτώµενο76
•

Μετανάστες, παλιννοστούντες
Το ποσοστό των οικονοµικών µεταναστών, των πολιτικών προσφύγων και των

παλιννοστούντων παρουσίασε µια έντονη αυξητική τάση την τελευταία δεκαπενταετία,
έτσι ώστε σήµερα να αποτελούν σηµαντικό ποσοστό τόσο του οικονοµικά ενεργού
πληθυσµού, όσο και του πληθυσµού εν γένει. Φορείς διαφορετικών εθνικών και
πολιτισµικών ταυτοτήτων έχουν ανάγκη υποστήριξης και αρωγής προκειµένου να
ενσωµατωθούν στον κοινωνικό σχηµατισµό.
•

Τοξικοµανείς
Αυξητικές τάσεις παρουσιάζει ο αριθµός των ανθρώπων που είναι εξαρτηµένοι

από τοξικές ουσίες την τελευταία δεκαπενταετία, µε ιδιαίτερη ένταση στους νέους. Η
ανάληψη δράσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση προκρίνεται ως αναγκαία για τη
θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη των εξαρτηµένων ατόµων.

6.4 MΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τα µέσα άσκησης κοινωνικής πολιτικής είναι σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα: 77

76
77

•

Παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων (επιδοµατική πολιτική)

•

Νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (παροχές σε είδος)

•

Ίδρυση κέντρων προστασίας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης

•

Θέσπιση κινήτρων απασχόλησης

•

Εφαρµογή στεγαστικών προγραµµάτων

Ε.Ε.Τ.Α.Α., ό.π. σ. 53
Ε.Ε.Τ.Α.Α, ό.π. σ. 25-26
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•

Καθιέρωση του θεσµού των κοινωνικών λειτουργών

•

∆ηµιουργία οργανισµών πρόνοιας και ειδικών νοµικών προσώπων για την
παροχή των υπηρεσιών

6.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ
Εκτός από τις προαναφερθείσες δοµές άσκησης κοινωνικής πολιτικής (Νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αστική µη κερδοσκοπική εταιρία κλπ) οι δήµοι
έχουν τη δυνατότητα της προώθησης δράσεων µέσω της ύπαρξης κοινωνικών
προγραµµάτων τα οποία έχουν ως εξής:78
•

Προγράµµατα πρόληψης
Χώρος εφαρµογής τους είναι η υγεία, η ψυχική υγεία και η εξάρτηση από τοξικές

ουσίες. Φορείς εκτέλεσης των προγραµµάτων είναι κατά κύριο λόγο οι ∆ήµοι µέσω των
συµβουλευτικών σταθµών και των δηµοτικών ιατρείων. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως
οργάνωση αιµοδοσίας, πρόληψη ατυχηµάτων και πρώτες βοήθειες, συνεργάζονται µε
άλλους φορείς, ως επί το πλείστον µη κερδοσκοπικούς, όπως το Σώµα Ελλήνων
Προσκόπων και ο Ερυθρός Σταυρός. Τα προγράµµατα απευθύνονται στο σύνολο των
δηµοτών, υπάρχουν όµως και εξειδικευµένα προγράµµατα, στο χώρο της υγείας και
ψυχικής υγείας για γυναίκες και παιδιά. Οι ∆ήµοι συνεργάζονται µε το ΚΕ.Θ.Ε.Α. και
µε ψυχιατρικά νοσοκοµεία για την εφαρµογή των προγραµµάτων για τα ναρκωτικά.
•

Προγράµµατα ανοικτής προστασίας ηλικιωµένων
Μέσα από τα ΚΑΠΗ παρέχονται υπηρεσίες σε ηλικιωµένα άτοµα, κυρίως ιατρική

περίθαλψη, φυσιοθεραπεία, βοήθεια στο σπίτι. Πάντως υφίσταται κριτική στα
προγράµµατα αυτά, διότι έχουν παρεκκλίνει από τους αρχικούς τους στόχους,
λειτουργώντας περισσότερο σαν φορείς δράσεων οµαδικής αναψυχής παρά σαν κέντρα
πρωτοβάθµιας ανοιχτής φροντίδας µε σκοπό την κοινωνική ενεργοποίηση των
ηλικιωµένων.
•

78

Πολιτιστικά προγράµµατα και προγράµµατα άθλησης

E.E.T.A.A., ό.π. σ. 82-83
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Απευθύνονται σε παιδιά και γυναίκες και οργανώνονται από τα πνευµατικά
κέντρα σε συνεργασία των ∆ήµων µε την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, τη και το
Υπουργείο Πολιτισµού
•

Προγράµµατα πρόνοιας
Απευθύνονται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες , κυρίως παιδιά µε σκοπό τη

δηµιουργική τους απασχόληση. Επίσης σε άπορους µε στόχο τη στήριξή τους είτε σε
είδος είτε µε επιδόµατα. Για συγκεκριµένες κατηγορίες πληθυσµού, όπως οι τσιγγάνοι,
οι οποίοι αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα, τα προγράµµατα αυτά στοχεύουν και
στην κοινωνική τους ένταξη.
•

Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης
Έχουν στόχο την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία νέων ανέργων και

γυναικών. Υπεύθυνοι φορείς είναι οι δήµοι µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο.
Συχνά την οργάνωση και εκτέλεση αυτών των προγραµµάτων αναθέτουν οι
∆ήµοι σε ιδιωτικές εταιρίες, λόγω έλλειψης κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού και
υλικοτεχνικής υποδοµής. Τα προγράµµατα ανοικτής προστασίας των ηλικιωµένων και
τα πολιτιστικά- αθλητικά προγράµµατα υπερτερούν ποσοτικά, ενώ τελευταία λόγω και
των οξυµένων αναγκών αναπτύσσονται περισσότερες πρωτοβουλίες για προγράµµατα
ψυχικής υγείας και εξάρτησης.

6.6 ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Καταρχήν το άρθρο 24 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα αναφέρει ότι η
διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρµοδιότητα των ∆ήµων και των
Κοινοτήτων, κύρια µέριµνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και
οικονοµικών

συµφερόντων,

καθώς

και

των

πολιτιστικών

και

πνευµατικών

ενδιαφερόντων των κατοίκων . Στην αρµοδιότητα των ∆ήµων και Κοινοτήτων ανήκουν
ιδίως:
1. H ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθµών
και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,
βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, Κ.Α.Π.Η. και κέντρων υποστήριξης και
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αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες όπως και η µελέτη και
εφαρµογή κοινωνικών προγραµµάτων
2. Η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία πολιτιστικών και πνευµατικών
κέντρων, σχολών διδασκαλίας, µουσικής, χορού, ζωγραφικής και κέντρων
επαγγελµατικού προσανατολισµού, καθώς και η µελέτη και εφαρµογή
πολιτιστικών προγραµµάτων
3. Η εξασφάλιση στέγης και η δηµιουργία θερέτρων
4. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και
πολεοδοµικής ανάπτυξης
5. Η προστασία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, η προστασία
της ζωής και της υγείας των κατοίκων και η κατάρτιση ειδικών
προγραµµάτων πρόληψης, άµεσης βοήθειας και θεραπείας
6. Η ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, όπως
βιβλιοθήκες, µουσεία, πινακοθήκες, φιλαρµονικές, θέατρα, η επισκευή και
συντήρηση παραδοσιακών ή ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται από
δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες
και σε συνεργασία µε τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς η συντήρηση και
λειτουργία αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
7. Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
8. Η κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και διαχείριση των δηµοτικών και
κοινοτικών σταδίων, των γυµναστηρίων και των αθλητικών κέντρων.
6.6.1 Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί- Βρεφικοί Σταθµοί
Η ίδρυση και λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών υπαγόταν
αρχικά στο κράτος σύµφωνα µε τον Α.Ν. 2/11/193579 «Περί εθνικών παιδικών
σταθµών» . Εποπτεύουσα αρχή των σταθµών ήταν το υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με το Ν.2082/199280 «Αναδιοργάνωση της κοινωνικής
πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσµών κοινωνικής προστασίας» ορίζεται ότι «αρµόδιο
για την ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφονηπιακών ή βρεφικών σταθµών είναι
µόνο το υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.» Στο άρθρο 12
79
80

ΦΕΚ 527 5/11/1935
ΦΕΚ 158 21/9/1992
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ορίζεται ότι «κατ’ εξαίρεση τους ως άνω αναφερόµενους παιδικούς σταθµούς µπορούν
να ιδρύουν και να λειτουργούν µε δαπάνες τους µεταξύ άλλων οι δήµοι και κοινότητες»
Στην 3η παράγραφο του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι για να ιδρύσουν οι δήµοι και οι
κοινότητες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς πρέπει να εγκριθεί
άδεια από τον οικείο Νοµάρχη. Ο Ν.2218/199481 «Ίδρυση νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και
άλλες διατάξεις» στο άρθρο 41 ορίζει ότι στην αρµοδιότητα των δήµων και κοινοτήτων
ανήκουν µεταξύ άλλων η ίδρυση και λειτουργία των σταθµών. Στο άρθρο 42
αναφέρεται η µεταβίβαση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν
υπό τις διατάξεις του Α.Ν.2/11/1935 στους δήµους, εφόσον έχουν πληθυσµό άνω των
5.000 κατοίκων .Η πράξη της µεταβίβασης γίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού
συµβουλίου.
Ο Ν.2503/199782 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση
θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ορίζει στο άρθρο 9 ότι οι
κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί που λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις
του Α.Ν. 1935 µεταφέρονται στους δήµους και τις κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσµό
άνω των 4.000 κατοίκων, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται και
λειτουργούν ως δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα του άρθρου 203 του Π.∆.
410/1995. Επίσης η µεταφορά µπορεί να γίνει και σε δήµους µε λιγότερο πληθυσµό µε
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας Πρόνοιας, ύστερα
από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Το άρθρο 9 ορίζει ότι
τα νοµικά πρόσωπα επιχορηγούνται υποχρεωτικά κάθε έτος από την Περιφέρεια µέσω
της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας,
συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής των εγκαταστάσεων και των δαπανών
µισθοδοσίας .Με το Ν.2880/200183 «Πρόγραµµα

για τη µεταρρύθµιση και τον

εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» καθορίζεται ότι οι
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί που ιδρύθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν.
1935 περιέρχονται στη δικαιοδοσία των δήµων και των κοινοτήτων. Λειτουργούν ως
δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και οι δαπάνες για τη λειτουργία τους
καλύπτονται από τους Κ.Α.Π.
81

ΦΕΚ 90 13/6/1994
ΦΕΚ 107 30/5/1997
83
ΦΕΚ 9 30/1/2001
82
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6.6.2 ∆ηµοτικοί και κοινοτικοί χώροι άθλησης
Ο Ν.423/197684 «Περί γυµναστηρίων και ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις τον
εξωσχολικόν αθλητισµόν» ορίζει ότι τα γυµναστήρια είναι νοµικά πρόσωπα ή
υπηρεσίες που έχουν ως αποστολή την προαγωγή και διάδοση του αθλητισµού. Τα
γυµναστήρια διακρίνονται σε : ολυµπιακά, εθνικά, δηµοτικά, κοινοτικά, σωµατειακά.
Τα δηµοτικά γυµναστήρια αποτελούν Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα
κοινοτικά υπηρεσίες των κοινοτήτων. Τα γυµναστήρια που είναι Ν.Π.∆.∆. τελούν υπό
την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Τα γυµναστήρια που αποτελούν
υπηρεσίες των κοινοτήτων συνεργάζονται µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και
ακολουθούν τις υποδείξεις της. Τα δηµοτικά γυµναστήρια ιδρύονται µε προεδρικό
διάταγµα µετά από πρόταση των υπουργών Προεδρίας και Εσωτερικών. Ενώ τα
κοινοτικά γυµναστήρια ιδρύονται µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του
υπουργού Προεδρίας και Εσωτερικών αφού προηγηθεί απόφαση του οικείου
κοινοτικού συµβουλίου και έγκριση του νοµάρχη. Οι πόροι των γυµναστηρίων
προέρχονται από την ετήσια επιχορήγηση των δήµων και κοινοτήτων. Ο νόµος
2503/199785 στο άρθρο 10, παρ 1ορίζει : « µε κοινή απόφαση του υπουργού
Εσωτερικών, του υπουργού Οικονοµικών και τον αρµόδιο για τον αθλητισµό υπουργό
συγκροτείται επταµελής επιτροπή από επιστήµονες, εκπροσώπους των τριών ως άνω
υπουργείων και εκπροσώπους της Ε.Ν.Α.Ε. και της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., έργο της οποίας είναι η
εισήγηση για κατάταξη των εθνικών γυµναστηρίων του Ν.423/1976, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.665/1977, σε κατηγορίες εθνικής, περιφερειακής, νοµαρχιακής
και δηµοτικής σηµασίας. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του υπουργού Εσωτερικών, του υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον
αθλητισµό υπουργό µεταβιβάζεται η κυριότητα ή η χρήση των νοµαρχιακής και
τοπικής σηµασίας γυµναστηρίων, στους Ο.Τ.Α. οι οποίοι υπεισέρχονται σε όλα τα
συναφή δικαιώµατα και υποχρεώσεις των κατά τις διατάξεις των νόµων 423/1976 και
665/1977, λειτουργούντων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.» Η µεταφορά αυτή
γίνεται εφόσον τα δηµοτικά, κοινοτικά, ή νοµαρχιακά συµβούλια µε απόφασή τους
αποδεχθούν τη µεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης των γυµναστηρίων, εντός 6
µηνών από της ισχύος του παρόντος νόµου.
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ΦΕΚ 223 21/8/1976
ΦΕΚ 107 30/5/1997
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Στο άρθρο 26 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, αναφέρεται ότι οι δαπάνες
λειτουργίας και συντήρησης των γυµναστηρίων καλύπτονται από τους Κ.Α.Π..
Ενισχύονται µε ποσά της επιχορήγησης που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού για το συγκεκριµένο σκοπό. Η κατανοµή γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα και από τη σύµφωνη γνώµη της
Κ.Ε.∆.Κ.Ε.
6.6.3 Kατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Ο Ν. 2218/199486 ορίζει ότι στην αρµοδιότητα των δήµων και κοινοτήτων
συµπεριλαµβάνονται η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Οι
πόροι προέρχονται από το υπουργείο Παιδείας και από τον Οργανισµό Σχολικών
Κτιρίων. Κατανέµονται από το υπουργείο στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και κατόπιν
αυτές τους διαµοιράζουν στους οικείους Ο.Τ.Α., στις αρµόδιες σχολικές επιτροπές.
Ο Ν. 2880/2001

87

καθορίζει ότι µε απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και

Παιδείας και µετά από γνωµοδότηση της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης
των αναγκών και κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά την κατανοµή των πιστώσεων για
τις εργασίες επισκευής και συντήρησης. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών
καθορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων .
6.6.4 Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι
Το πρόγραµµα βοήθεια στο σπίτι αποτελεί σχεδιασµό του υπουργείου
Εσωτερικών και Υγείας- Πρόνοιας και εφαρµόστηκε αρχικά στα πέντε Κ.Α.Π.Η. του
∆ήµου Περιστερίου. Η πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος στέφθηκε µε επιτυχία και
αποφασίστηκε88 η επέκταση σε 102 ∆ήµους, σε 102 Κ.Α.Π.Η. σε δύο φάσεις.
Υπογράφτηκαν προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του
Υπουργείου Υγείας- Πρόνοιας, της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., των αντίστοιχων ∆ήµων, του
Κ.Α.Π.Η., της δηµοτικής επιχείρησης η οποία εντάχθηκε στην προγραµµατική
σύµβαση. Η έναρξη του προγράµµατος έγινε το 1998 και τελικά εφαρµόστηκε σε 97
∆ήµους και 101 Κ.Α.Π.Η..
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ΦΕΚ 90 13/6/1994
ΦΕΚ 9 30/1/2001
88
Κ.Υ.Α. 5814/17-10-1997 ΦΕΚ 917
87
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Στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι η κάλυψη αναγκών των
ηλικιωµένων ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που καθηµερινά
παρουσιάζονται και να διαβιώνουν µε αξιοπρέπεια και όσο το δυνατόν µε µεγαλύτερη
αυτονοµία. Προτεραιότητα δίδεται από το πρόγραµµα σε αυτούς που ζουν µόνοι τους,
χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν και
έχουν έλλειψη πόρων. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος γίνεται από τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Υγείας-Πρόνοιας. Οι ∆ήµοι που συµµετείχαν στο πρόγραµµα
αναλαµβάνουν την υποχρέωση, στα πλαίσια της ορθής εφαρµογής του, να διαθέσουν
επιπλέον προσωπικό στα Κ.Α.Π.Η. και να τα επιχορηγήσουν .
Επίσης λειτουργεί και δεύτερο πρόγραµµα µε την ονοµασία Βοήθεια στο σπίτι89,
το οποίο εντάσσεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος προέρχεται από
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.. Η ενέργεια του Π.Ε.Π. χρηµατοδοτείται κατά 75%
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση των
προγραµµάτων είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των Περιφερειών της χώρας. Η
διάρκεια των προγραµµάτων είναι τριετής και υλοποιούνται από τις δηµοτικές
επιχειρήσεις, οι οποίες αφού λήξει η χρηµατοδότηση του προγράµµατος, έχουν την
υποχρέωση να παρατείνουν επί µια διετία την εφαρµογή του.
6.6.5 Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
Η δηµιουργική απασχόληση υπάρχει ήδη σαν πρόγραµµα από τη δεκαετία του
80.Το επιχειρησιακό πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης και προώθησης της
απασχόλησης περιέχει του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, περιέχει ανάµεσα σε
άλλες ενέργειες τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης..
Φορείς χρηµατοδότησης ήταν το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Για την εφαρµογή του προγράµµατος εποπτεύοντες
φορείς είναι το Υπουργείο Εργασίας και υπεύθυνοι φορείς για την εκτέλεσή του οι
επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. , οι διαδηµοτικές επιχειρήσεις και οι αστικές εταιρίες που
συστήνουν οι πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α.. Επίσης η Κ.Υ.Α. ορίζει ότι οι Ο.Τ.Α. που δεν
έχουν συστήσει επιχειρήσεις µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα σε συνεργασία
µε δηµοτικές επιχειρήσεις άλλων δήµων, µέσω προγραµµατικών συµβάσεων.
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Κ.Υ.Α. 4035 & 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1127, 30/8/2001, ΚΥΑ 5594/22-10-2001, 5596/22-10-2001
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Το 2000 ο θεσµός επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα µε 106 κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης στην επικράτεια.
6.6.6 Μεταφορά µαθητών στο σχολείο
Στο άρθρο 29 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ορίζει ότι, σύµφωνα µε το
Ν.1566/1885 (ΦΕΚ 167 Α) η µεταφορά των µαθητών στον τόπο που λειτουργεί το
σχολείο πραγµατοποιείται από τους οικείους Ο.Τ.Α. είτε µε τη χρησιµοποίηση
ιδιόκτητων µέσων είτε µε µίσθωση ιδιωτικών µέσων µεταφοράς είτε µε τη χρήση των
συνήθων αστικών αστικών και υπεραστικών µέσων είτε µε άλλο τρόπο. Για θέµατα που
προκύπτουν όταν

η µεταφορά αναφέρεται σε µαθητές διαφορετικών Ο.Τ.Α.

αποφασίζει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας,
Οικονοµικών και Εσωτερικών, κατανέµονται στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι
πιστώσεις για την µεταφορά των µαθητών που εγγράφονται στον κρατικό
προϋπολογισµό. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Παιδείας καθορίζονται τα κριτήρια κατανοµής των πιστώσεων στις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και οι σχετικές λεπτοµέρειες εφαρµογής.
6.6.7 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες
Σύµφωνα µε το άρθρο 249 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, οι ∆ήµοι και
οι Κοινότητες µπορούν µε απόφαση του συµβουλίου τους να εκποιούν απευθείας και
χωρίς δηµοπρασία οικόπεδά τους σε άστεγους και οικονοµικά αδύνατους δηµότες, κατά
προτίµηση εκείνους που κατοικούν στο δήµο ή την κοινότητα. Με άλλη απόφαση του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων
σύµφωνα µε γενικά κριτήρια, όπως είναι το ύψος του ετήσιου εισοδήµατος, ο αριθµός
των ανήλικων τέκνων, η κατάσταση της υγείας των µελών της οικογένειας, οι
καταστροφές από θεοµηνίες κλπ. Η επιλογή των δικαιούχων και η παραχώρηση των
οικοπέδων γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Αν οι όροι
είναι ίσοι, γίνεται δηµόσια κλήρωση ανάµεσα στους δικαιούχους.
Το τίµηµα των υπό εκποίηση οικοπέδων καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού
ή κοινοτικού συµβουλίου στο ένα τέταρτο τουλάχιστον της αξίας τους και
καταβάλλεται σε πέντε ετήσιες δόσεις. ∆ιατίθεται για την εκτέλεση έργων, κατά
προτίµηση µέσα στον παραχωρούµενο χώρο. Αν οι δικαιούχοι δεν προβούν µέσα σε
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πέντε χρόνια στην ανέγερση οικοδοµής, εκπίπτουν αυτοδικαίως από τα δικαιώµατά
τους εκτός αν ζητήσουν παράταση της πενταετούς προθεσµίας.
Αν εφαρµοστούν οποιαδήποτε προγράµµατα αποκατάστασης αστέγων σε δήµους
ή κοινότητες που προήλθαν από συνένωση Ο.Τ.Α., οι κάτοικοι των δηµοτικών ή
κοινοτικών διαµερισµάτων έχουν δικαίωµα προτίµησης στα προγράµµατα αυτά,
εφόσον εφαρµόζονται στην περιφέρειά τους.

6.6.8 Πόροι για την κοινωνική πολιτική
Όπως

ήδη

αναφέρθηκε

πολλά

από

τα

εξειδικευµένα

προγράµµατα,

χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπαϊκό ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από την κεντρική διοίκηση. Στην περίπτωση των
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και
αναψυχής ηλικιωµένων, ορφανοτροφείων, Κ.Α.Π.Η., κέντρων υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες και µελέτης και εφαρµογής πλείστων
άλλων κοινωνικών προγραµµάτων η οικονοµική ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία και
συντήρηση βαραίνει αποκλειστικά τους δήµους.
Η οικονοµική αυτοδυναµία και αυτοτέλεια των δήµων για τη ρύθµιση όλων των
υποθέσεων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές τους καθιερώθηκε µε το Ν. 1828/89, µε
τον οποίο εισήχθηκε το καθεστώς των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. (Κ.Α.Π.) .Οι
Κ.Α.Π. επιβάλλονται και εισπράττονται από την κεντρική διοίκηση και κατόπιν
αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. . Το ύψος τους δεν εξαρτάται από τη βούληση της κεντρικής
διοίκησης αλλά από τη δυναµικότητά τους 90. Το καθεστώς των Κ.Α.Π., απεγκλωβίζει
τους Ο.Τ.Α. από την ασφυκτική οικονοµική κηδεµονία της κεντρικής διοίκησης και
δίνει τη δυνατότητα για την επεξεργασία µακροπρόθεσµων προγραµµάτων και
εκτέλεση δράσεων. Οι Κ.Α.Π. προέρχονται :
•

Ένα ποσοστό 20% των ετήσιων καθαρών εισπράξεων από το φόρο εισοδήµατος
των φυσικών και νοµικών προσώπων

•

Ένα ποσοστό 50% από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που
εισπράττονται κάθε χρόνο
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Α.Σαπουνάκης, Τα οικονοµικά της Αυτοδιοίκησης, Ε.Σ.∆.∆., Αθήνα, 2003, σ. 31
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•

Οι φόροι που έχουν θεσπιστεί υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν έχουν
καταργηθεί
Στους Κ.Α.Π. ενσωµατώθηκαν οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας

Πρόνοιας για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των δαπανών µισθοδοσίας
προσωπικού των Κ.Α.Π.Η. και οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας για την
κάλυψη των δαπανών των σχολείων.
Επίσης για την υποστήριξη των δήµων και κοινοτήτων που προέκυψαν από την
εφαρµογή του σχεδίου «Καποδίστρια» και για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων
δηµοσίων επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθορίζεται ως ειδικό αναπτυξιακό
πρόγραµµα το Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Ε.Π.Τ.Α.)91. Το Ε.Π.Τ.Α
έχει πενταετή διάρκεια καιν µπορεί να παραταθεί σε επτά χρόνια µε απόφαση του
υπουργικού συµβουλίου. Το Ε.Π.Τ.Α. περιέχει πέντε υποπρογράµµατα που αφορούν σε
διαφορετικούς τοµείς δαπανών που στοχεύει να καλύψει.
•

Το υποπρόγραµµα 1 για την χρηµατοδότηση των αναγκαίων λειτουργικών
δαπανών των νέων δήµων και κοινοτήτων

•

Το υποπρόγραµµα 2 για τη χρηµατοδότηση των αναγκαίων µελετών και
της αντίστοιχης συµβουλευτικής υποστήριξης για την προµήθεια και
εγκατάσταση

µηχανογραφικού

εξοπλισµού

και

των

απαραίτητων

προγραµµάτων ενηµέρωσης, κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού.
•

Το υποπρόγραµµα 3 για τη χρηµατοδότηση της µελέτης και κατασκευής
έργων

τεχνικής

υποδοµής,

προστασίας

του

περιβάλλοντος

και

αναβάθµισης της ποιότητας ζωής.
•

Το υποπρόγραµµα 4 για την χρηµατοδότηση της διοικητικής, κοινωνικής,
αθλητικής και πολιτισµικής υποδοµής καθώς και για την προµήθεια
µηχανολογικού εξοπλισµού και οχηµάτων

•

Το υποπρόγραµµα 5 για την χρηµατοδότηση έργων ανάλογων µε τα
υποπρογράµµατα 2, 3, 4 που αφορούν αποκλειστικά τους Ο.Τ.Α. στους
οποίους δεν επέρχεται µεταβολή µε το σχέδιο «Ι. Καποδίστριας»

Αν και το Ε.Π.Τ.Α. έχει καθορισµένο χρονικό ορίζοντα , ωστόσο προβλέπει τη
διάθεση πόρων για αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής, της διενέργειας έργων
91
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βελτίωσης της ποιότητας ζωής , της υποδοµής των κοινωνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
και εκπαίδευση του προσωπικού.
Πάντως θέση της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. είναι το Ε.Π.Τ.Α. να µεταβληθεί σε µόνιµο
αναπτυξιακό πρόγραµµα της αυτοδιοίκησης.92
Όµως εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν αρκεί η ύπαρξη του θεσµικού πλαισίου
για την πραγµατική οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α. Το οικονοµικό αδιέξοδο στο
οποίο έχουν περιέλθει πολλοί δήµοι τα τελευταία χρόνια οδηγεί σχεδόν στην αναστολή
των δραστηριοτήτων τους, αφού ακόµα και οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού
είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν. Πόσο µάλλον για την ανάπτυξη κοινωνικών
υπηρεσιών, που δεν αποτελούν και ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας για πολλά δηµοτικά
συµβούλια. Σύµφωνα µε υπολογισµούς της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. το ύψος των ποσών που έχει
εισπράξει το Υπουργείο Οικονοµίας τα τελευταία χρόνια για λογαριασµό της τοπικής
αυτοδιοίκησης, αλλά δεν έχει παραδώσει ποτέ ανέρχεται στα πέντε δις ευρώ.93 Από το
φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων έπρεπε να αποδοθούν στην τοπική
αυτοδιοίκηση 1900 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ στον προϋπολογισµό είναι εγγεγραµµένα
µόνο 1588. Από τους ειδικούς λογαριασµούς των υπουργείων δεν έχει υπάρξει καµιά
εισφορά από τα υπουργεία εκτός της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Για τους
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς το κόστος λειτουργίας για το 2003 ανήλθε σε
135 εκατοµµύρια ευρώ, για τα αθλητικά κέντρα σε 32 εκατοµµύρια ευρώ, για τη
συντήρηση των σχολικών µονάδων σε 60 εκατοµµύρια ευρώ. Οι νέες αρµοδιότητες
κοστίζουν 285 εκατοµµύρια ευρώ (σύµφωνα µε υπολογισµούς του Υπουργείου
Εσωτερικών) ενώ ο προϋπολογισµός προβλέπει µόνο 123 εκατοµµύρια ευρώ.
Ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγµα της οικονοµικής δυσπραγίας των
Ο.Τ.Α. προέρχεται από το ∆ήµο Βύρωνα. Το προσωπικό στους δηµοτικούς παιδικούς
σταθµούς απαριθµεί µόλις 79 εργαζόµενους (διαφόρων ειδικοτήτων: παιδαγωγοί,
βοηθητικό προσωπικό, οδηγοί) για 662 παιδιά συνολικά. Η προσπάθεια να καλυφτούν
τα κενά µε µετακίνηση του προσωπικού από τον ένα παιδικό σταθµό στον άλλο δεν
µπορεί φυσικά να λύσει το πρόβληµα. Η αναλογία είναι ένας παιδαγωγός προς 40
παιδιά, αριθµός που δυσκολεύει την εργασία και δεν ενδείκνυται παιδαγωγικά. Επίσης
υπάρχει η υλικοτεχνική υποδοµή παρουσιάζει σαφείς ελλείψεις. Οι αίθουσες είναι
µικρές, τα µαγειρεία υπόγεια, δεν υπάρχουν τραπεζαρίες και ο προαυλισµός των
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παιδιών πολλές φορές πραγµατοποιείται στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικιών. Το
συγκεκριµένο παράδειγµα του ∆ήµου Βύρωνα αποτυπώνει ανάγλυφα την γενικότερη
κατάσταση που επικρατεί σε πολλούς δήµους.94
6.6.9 Προβληµατισµοί σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών
Σε συνθήκες γενικευµένης κρίσης του κοινωνικού κράτους, υιοθέτησης
µονεταριστικών αντιλήψεων στην οικονοµική πολιτική τόσο από τις κυβερνήσεις των
εθνικών κρατών (ανεξαρτήτως πολιτικού φάσµατος) όσο και από τους υπερεθνικούς
οργανισµούς και την Ε.Ε. πρωτίστως, οι δυνατότητες γενναιόδωρης χρηµατοδότησης
της κοινωνικής πολιτικής των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά
περιορισµένες.
Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης υποστηρίζεται ευρέως ότι το κόστος των
αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχει το κεντρικό και τοπικό κράτος και οι
ελεγχόµενοι από αυτό φορείς πρέπει να µεταβιβαστεί στους δικαιούχους αυτών.
Σύµφωνα µε τους φιλελεύθερους θεωρητικούς του ατοµικού ορθολογικού πράττειν και
τους υπέρµαχους του µηχανισµού της αγοράς, τα αγαθά που παρέχει το κράτος
αποφέρουν όφελος σε αυτούς που τα καταναλώνουν. Το όφελος αυτό µπορεί να
εντοπισθεί, να κοστολογηθεί και στο εξής η παροχή υπηρεσιών να γίνεται µε
επιβάρυνση των χρηστών.95 Ισχυρίζονται ότι η ο καλύτερος δυνατός µηχανισµός για
την ορθολογική χρησιµοποίηση των συντελεστών παραγωγής και την καλύτερη
κατανοµή τους είναι ο µηχανισµός των τιµών, ο οποίος µπορεί να λειτουργήσει όπως
και στον ιδιωτικό τοµέα. Επίσης εγείρουν ζητήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς
αυτοί που καταναλώνουν τις υπηρεσίες και τα αγαθά που παρέχει το κράτος,
ωφελούνται περισσότερο από αυτούς που δεν είναι χρήστες. Γι αυτό το λόγο πρέπει
αυτοί να αναλάβουν και το κόστος τους.
Τα επιχειρήµατα αυτά αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσµα κρατικών πολιτικών, στην
εκπαίδευση, σε δηµόσια έργα, στην υγεία, στην πρόνοια, στην κατοικία κλπ. Ωστόσο
πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να εντοπισθούν και να επιβαρυνθούν οι χρήστες , καθώς
η συλλογική κατανάλωση είναι κατά κανόνα αδιαίρετη. Για παράδειγµα ποιος θα
κληθεί να πληρώσει το κόστος κατασκευής ενός δηµοτικού δρόµου, αυτοί που
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κατοικούν στη συγκεκριµένη περιοχή ή όσοι καθηµερινά το χρησιµοποιούν; και αυτοί
πως θα εντοπιστούν; Όµως οι ενστάσεις δεν περιορίζονται στο αν είναι εφικτό το
κόστος να µεταβιβαστεί στους χρήστες απ’ την άποψη των δυσκολιών υπολογισµού.
Κυρίως απόψεις σαν αυτές που προαναφέρθηκαν έρχονται σε σύγκρουση µε την
κυρίαρχη αντίληψη περί κοινωνικής δικαιοσύνης, οργάνωσης του «κοινωνικού»
(έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι στην ατοµικότητα) και εν τέλει
αποστολής του κράτους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το µέλλον του κοινωνικού κράτους και της πολιτικής του στοιχειοθετούν το
γενικότερο περίγραµµα, µέσα στο οποίο θα κινηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση ως προς την
κοινωνική συνιστώσα των αρµοδιοτήτων και των πολιτικών της. Το σύνθετο
περιβάλλον της διεθνοποίησης της οικονοµίας, της εκχώρησης πολιτικών από το εθνικό
κράτος στους υπερεθνικούς οργανισµούς, της µακροχρόνιας και υψηλής ανεργίας, της
ευελιξίας στην παραγωγή και την εργασία και της αποκέντρωσης των δοµών αποτελούν
το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο αρθρώνονται οι κρατικές πολιτικές. Η σκιαγράφηση
των χαρακτηριστικών του σύγχρονου κοινωνικού κράτους περιλαµβάνει τη διατύπωση
ερωτηµάτων σχετικά µε τη φύση της παρέµβασης του κράτους στη διαδικασία της
κοινωνικής αναπαραγωγής.
Η κάλυψη πρέπει να είναι µερική ή συνολική; Πρέπει να υπάρχει εµπλοκή των
µηχανισµών της αγοράς στη διαµόρφωση της κοινωνικής πολιτικής ή αυτό είναι
αποκλειστικό πεδίο του κράτους; Εκτός από το χώρο της ιδιωτικής κερδοσκοπικής
πρωτοβουλίας υπάρχουν στην κοινωνία των πολιτών µη κερδοσκοπικές οργανώσεις
που µπορούν να συµµετέχουν στο σχεδιασµό και υλοποίηση των κοινωνικών
προγραµµάτων; Πως µπορεί να απεµπλακεί η κοινωνική πολιτική από τον κοµµατικό
εναγκαλισµό, τα δίκτυα πελατειακών σχέσεων που ευνοούν συγκεκριµένες οµάδες
συµφερόντων και αναπαράγουν τις κοινωνικές ανισότητες; Πως συνδυαστούν οι στόχοι
της αποτελεσµατικής κάλυψης του πληθυσµού µε την οικονοµική βιωσιµότητα του
συστήµατος κοινωνικής προστασίας ( ήδη η µεταρρύθµιση

του ασφαλιστικού

συστήµατος αποτελεί µείζον πρόβληµα σε µια σειρά κρατών);
Καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι το ζήτηµα της διάρθρωσης της κρατικής δοµής
και των κύριων κατευθύνσεων που θα λάβει η κοινωνική πολιτική το επόµενο διάστηµα
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δεν είναι ένα ζήτηµα τεχνικό, οργανωτικό. Εντός των κρατικών πολιτικών
συµπυκνώνονται οι αντιφάσεις που διέπουν την κοινωνική κίνηση στο σύνολό της.
Εποµένως

αποτελεί

ζήτηµα

πολιτικού

συσχετισµού

δυνάµεων,

πολιτικών

προσανατολισµών των κοµµάτων, των ηγετικών και ηγεµονευόµενων κοινωνικών
οµάδων του κοινωνικού σχηµατισµού στη διαπάλη και διαπλοκή τους.
Η προβολή της παγκοσµιοποίησης και του διεθνούς ανταγωνισµού των εθνικών
οικονοµιών υπό την ηγεµονία των τυφλών νόµων της αγοράς, που προτάσσουν τη
δραµατική συρρίκνωση των κοινωνικών δαπανών, είναι µάλλον υπερβολική και έχει
περισσότερο ιδεολογική χροιά. Η ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών προσδιορίζεται
κυρίως από τις διαφορές στην παραγωγικότητα, στην ποιότητα του παραγόµενου
προϊόντος, στην εξειδίκευση, στην ικανότητα γρήγορων προσαρµογών σε τεχνολογικές
καινοτοµίες, από τη διαµόρφωση τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, Η εµµονή στη
στην περικοπή µισθών, κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών δεν εξασφαλίζει την
ανάπτυξη απλά βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες.
Πάντως πολλές σύγχρονες προσεγγίσεις κάνουν λόγο για τη διαµόρφωση ενός
νέου προνοιακού πλουραλισµού, µέσω της αναπτυγµένης συνεργασίας κράτους και
ιδιωτικού τοµέα, κυρίως µη κερδοσκοπικού, αύξησης της αποτελεσµατικότητας των
δηµοσίων κοινωνικών υπηρεσιών µε λιγότερο κόστος και ορθολογική χρήση των
ανθρώπινων και υλικών πόρων Η ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων,
εκκλησιαστικών και φιλανθρωπικών φορέων και σωµατείων, παραδοσιακών άτυπων
δικτύων ( οικογένεια, κοινότητα, γειτονιά, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον),
δηµοτικών

κινήσεων

πολιτών,

τοπικών

συλλόγων,

εργατικών

συνδικάτων,

συνεταιριστικών οργανώσεων και η συνεργασία µε τους κρατικούς φορείς, κεντρικούς
και αποκεντρωµένους, θεωρείται πλέον απαραίτητη. Η αρωγή τους είναι πολύτιµη, µε
ανθρώπινο δυναµικό, ορισµένες φορές εξειδικευµένες γνώσεις, γνώση των τοπικών
προβληµάτων και ιδιαιτεροτήτων. Παράλληλα συνδράµει στη διατήρηση του κόστους
σε χαµηλά επίπεδα. ∆εν πρέπει να αγνοηθεί και ο σηµαντικός ρόλος των ίδιων των
χρηστών. Η διατύπωση αιτηµάτων προς το κράτος και η έκφραση των αναγκών τους
προϋποθέτει επαρκή πληροφόρηση, συνεργασία και δεξιότητες διαχείρισης των
συστηµάτων κοινωνικών υπηρεσιών. Επίσης την καλλιέργεια θετικής στάσης και την
προσπάθεια

κοινωνικής

ένταξης

και

αποφυγής

του

στιγµατισµού

και

της

περιθωριοποίησης.
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Επίσης αναζητούνται τρόποι στροφής των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας
σε πολιτικές επένδυσης σε ανθρώπινους πόρους, κατάρτισης του εργατικού δυναµικού,
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας προσανατολισµένων σε ειδικές κατηγορίες του
πληθυσµού (πχ µητέρες ) αντί απλώς της ενίσχυσης του εισοδήµατος µέσω επιδοµάτων.
Αναφορικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση, η τάση µετατόπιση αρµοδιοτήτων και
ευθυνών από το κεντρικό στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αναβαθµίζει τη
σηµασία των αποκεντρωµένων διοικητικών βαθµίδων και ταυτόχρονα συσσωρεύει
περισσότερες ευθύνες. Παρατηρώντας την υφιστάµενη κατάσταση, κυρίως από τη
µεριά του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου, διαπιστώνουµε καταρχήν µια πληθώρα
νοµοθετικών ρυθµίσεων µε χαρακτήρα αποσπασµατικό, κατακερµατισµένο και έντονα
συγκεντρωτικό. Η παρέµβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης, µέσω της δυνατότητας
ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών υπηρεσιών έχει προαιρετικό χαρακτήρα, δεν
δεσµεύει για ανάληψη δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς. Παράλληλα, όπως
αναφέρθηκε, η λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. µε την
αποκλειστική κατά κύριο λόγο οικονοµική επιβάρυνση των ίδιων, αποτρέπει πολλούς
δήµους από την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών. Η οικονοµική δυσπραγία των
δήµων και κοινοτήτων αποτελεί αδιαµφισβήτητο παράγοντα ανάσχεσης και
περιορισµού της δράσης.

Όποια προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς

πόρους µπορεί αρχικά να έχουν στεφθεί από επιτυχία, όµως το µέλλον τους φαντάζει
δυσοίωνο όταν η χρηµατοδότηση από την κοινότητα τελειώσει. Χρειάζεται εξασφάλιση
πόρων για τη λειτουργία των κοινωνικών δοµών τοπικής εµβέλειας, µέσω της
απόδοσης από το κεντρικό κράτος στους ΟΤΑ όλων των οφειλόµενων και της
εξεύρεσης πόρων και από τους ίδιους . Αυτό φυσικά δεν συνεπάγεται ιδιωτικοποίηση
των υπηρεσιών τους αλλά αλλαγή στην ιεράρχηση των αναγκών ώστε οι κοινωνικές
υπηρεσίες να θεωρούνται και να αντιµετωπίζονται ως πιο σηµαντικές από ότι είναι
σήµερα. Επίσης µέσω δωρεών, κληροδοτηµάτων, χορηγιών από ιδιωτικούς φορείς
µπορούν να µεταφερθούν κάποια κονδύλια για την κοινωνική πολιτική.
Το προσωπικό που καλείται να στελεχώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες και
προγράµµατα των ΟΤΑ αποτελεί επίσης σοβαρό ζήτηµα. Όπως διαπιστώνει η µελέτη
της Ε.Τ.Α.Α., το προσωπικό πολλές φορές δεν έχει επαρκή κατάρτιση και εξειδίκευση,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο αριθµός του είναι πολύ µικρός για να λειτουργήσει
ικανοποιητικά η υπηρεσία. Υπάρχει ανισόρροπη κατανοµή του προσωπικού ανάµεσα
στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, πράγµα που οφείλεται µάλλον σε έλλειψη
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σχεδιασµού , ενώ και η συνεργασία µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να
αναβαθµιστεί.
Η σχέση µε το κεντρικό κράτος και τα κεντρικά όργανα λήψης αποφάσεων είναι
µάλλον υποτυπώδης ή και ανταγωνιστική. Επίσης χρειάζεται βελτίωση του τοµέα
σχεδιασµού, έρευνας , ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των αποκεντρωµένων και των
κεντρικών υπηρεσιών καθώς και µεταφορά εµπειρίας και τεχνογνωσίας και από το
εξωτερικό. Ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τοµείς όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός, η
εµπειρία από χώρες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην αντιµετώπισή
του, θα αποβεί πολλαπλά ωφέλιµη.
Ανακεφαλαιώνοντας παρατηρούµε δύο σηµεία ως κοµβικά: το ζήτηµα της
οικονοµική αυτοδυναµίας και αυτοτέλειας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και
το

σύστηµα

οργάνωσης

των

κοινωνικών

υπηρεσιών

(θεσµικό

πλαίσιο,

δοµή,φιλοσοφία). Χωρίς επάρκεια πόρων το τοπικό κράτος είναι αναγκασµένο να
εξαρτάται διαρκώς από την κεντρική διοίκηση, να µην έχει τη δυνατότητα επέκτασης
της πολιτικής του σε νέα πεδία και οι υπηρεσίες του να παρουσιάζουν φαινόµενα
δυσλειτουργίας. Ταυτόχρονα απαιτείται η µετατόπιση του κέντρου βάρους της
κοινωνικής πολιτικής σε σχεδιασµό, επεξεργασία, στελέχωση, πόρους στο τοπικό
επίπεδο µε αναβάθµιση της συνεργασίας και της σχέσης των αποκεντρωµένων δοµών.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην εξέταση των

κοινωνικών

λειτουργιών της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης στη σηµερινή συγκυρία που
χαρακτηρίζεται από την διοικητική αναβάθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και
παράλληλα το µετασχηµατισµό του κοινωνικού κράτους, µετά από µια δεκαπενταετία
έντονης αµφισβήτησής του.
Αρχικά γίνεται αναφορά στην ιστορική πορεία µεταρρύθµισης του πρώιµου
φιλελεύθερου κράτους, παράλληλα µε την ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής, στις διάφορες µορφές του κοινωνικού κράτους. Το κράτος µέσα από
θεσµούς, µηχανισµούς και πολιτικές αναλαµβάνει σταδιακά, τουλάχιστον στις
αναπτυγµένες δυτικές κοινωνίες, σηµαντικό µέρος από το κόστος της διαβίωσης του
πληθυσµού και της αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης. Η µεταπολεµική ανάπτυξη
του κοινωνικού κράτους συνοδεύτηκε από την οικονοµική ανάκαµψη, την
µεγιστοποίηση του κοινωνικού προϊόντος, τις δυνατότητες µαζικής κατανάλωσης και
την κοινωνική συναίνεση. Η οικονοµική κρίση της δεκαετίας του 70 και η αλλαγή της
οικονοµικής πολιτικής οδήγησε στη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας. Σήµερα
αναζητούνται δρόµοι προσαρµογής του στις συνθήκες διεθνοποίησης της οικονοµίας.
Η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα παρουσιάζει
χρονική καθυστέρηση σε σχέση µε τις χώρες της δυτικής Ευρώπης και χαµηλή
ποιότητα των υπηρεσιών του, όπως και άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης. Οι
κοινωνικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι περιορισµένες και
ελεγχόµενες από τη κεντρική διοίκηση.
Στα πλαίσια της αναβάθµισης της τοπικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια
(καθιέρωση

δευτεροβάθµιας

τοπικής

αυτοδιοίκησης,

σχέδιο

«Καποδίστρια»,

µεταφορά αρµοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση) υπάρχουν δυνατότητες για
ευρεία δραστηριοποίηση στους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής. Ακολούθως γίνεται
παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου για τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα προγράµµατα
και τις λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και διατυπώνονται κάποιες σκέψεις και
προτάσεις σε σχέση µε τα έως τώρα πεπραγµένα και τις µελλοντικές προοπτικές.
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Abstract
The present essay focuses on the examination of the social services of the
primary municipal authorities. Especially nowadays the municipal authorities have been
administratively upgraded while at the same time the social state is in a phase of
transformation following more than a decade of strong questioning.
Firstly, the transformation of the early liberal state and the development of the
capitalist mode of production is overlooked. Gradually the state assumes
responsibilities, at least in the western developed countries, for the coverage of the
citizens’ living cost as well as for the reproduction of the labor force. The social state’s
post war development has been followed by the economic recovery, the maximization
of the social product, and the potential of mass consumption and social consensus. The
70’s financial shock and the change in the economic policy have resulted in the
shrinkage of the social state. Today the question is to find the way to adjust the social
state to the globalized economy.
In Greece, the social state’s development is delayed compared to Western
Europe, while the quality of social services is lower as it is in the rest countries of
southern Europe. The municipal government’s social services are limited and controlled
by the central government.
In the process of the recent municipal government’s upgrading, there is
possibility for motivation in the area of social policy. Additionally the institutional
framework for the public services is examined and also thoughts and suggestions are
stated concerning the current situation and the future prospects.
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