
             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 1/3/2023 

∆ηµοσίευση Μελέτης της ΕΕΤΑΑ 

«Οι Τυπικές Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας των ∆ήµων στην 

Ευρωπαϊκή Περιφέρεια» 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΕΤΑΑ ΑΕ), επιδιώκοντας να 

συµβάλει στην έναρξη ενός 

συστηµατικού διαλόγου για την 

ενίσχυση των τοπικών πολιτικών 

κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα, 

προχώρησε στην υλοποίηση µίας 

πρωτότυπης συγκριτικής έρευνας µε 

τίτλο «Τυπικές Πολιτικές 

Κοινωνικής Φροντίδας των ∆ήµων 

στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια». Η 

έρευνα εκπονήθηκε από την 

Φωτεινή Μαρίνη, ∆ρ. ∆ικαίου 

Κοινωνικής Ασφάλειας, και 

συντονίσθηκε από την ∆ιεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισµού και Αθλητισµού της ΕΕΤΑΑ. 

Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσε η αναθέρµανση του 

ενδιαφέροντος για τα συστήµατα κοινωνικής φροντίδας στην 

Ευρώπη υπό το πρίσµα της δηµογραφικής γήρανσης και των 

επιπτώσεων της πανδηµίας του COVID19. 

Τα κύρια πορίσµατα της έρευνας παρουσιάζονται στη Μελέτη που 

δηµοσιεύει σήµερα η ΕΕΤΑΑ µε στόχο την άµεση πρόσβαση των αιρετών 

και των διοικητικών στελεχών των δήµων σε ένα πλέγµα θεσµικών, 

οργανωτικών και στατιστικών δεδοµένων που δεν ήταν µέχρι σήµερα 

διαθέσιµα στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία.  

Η Μελέτη αναδεικνύει µε συστηµατικό τρόπο τους ιδεολογικούς, 

θεσµικούς, οργανωτικούς και χρηµατοδοτικούς άξονες των εθνικών 

συστηµάτων κοινωνικής φροντίδας και των µοντέλων παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. 



Εντοπίζει, παράλληλα, υποδείγµατα καλών πρακτικών (στο επίπεδο της 

ρύθµισης, του σχεδιασµού, της υποστήριξης, της υλοποίησης και της 

χρηµατοδότησης των τοπικών πολιτικών κοινωνικής φροντίδας) που 

µπορούν να αξιοποιηθούν και από την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Φιλοδοξία µας είναι η Μελέτη να χρησιµοποιηθεί ως ένα εργαλείο 

µάθησης, έµπνευσης και οραµατισµού από όλους τους συµµετέχοντες 

στις σύνθετες διαδικασίες σχεδιασµού, υλοποίησης και χρηµατοδότησης 

των τοπικών πολιτικών κοινωνικής φροντίδας στη χώρα µας. Οι 

υπεύθυνοι χάραξης τοπικών κοινωνικών πολιτικών και τα αρµόδια 

στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης χρειάζονται στήριξη για να δράσουν 

και να καταστήσουν δυνατή την αναγκαία µετάβαση προς ένα βιώσιµο 

και κοινωνικά δίκαιο µέλλον για τους πολίτες.  

 

Σε αυτή την διεύθυνση βρίσκετε την ηλεκτρονική εκδοση της Μελέτης : 

https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/175.pdf 


