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NEW METHODS AND PRACTICES FOR SOCIAL COHESION. RECE NT 
CHANGES IN THE ORGANISATION – LOCAL PARTNERSHIPS FO R 

SOCIAL INCLUSION – EMPLOYABILITY AND LIFE-LONG LEAR NIG 
 
 

(ΝΕΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ. 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ) 
 
Georgios TSOMPANOGLOU, Assist. Professor at the University of Aegean 
Georgios KORRES, Assist. Professor at the University of Aegean 
 
 
 
 

Abstract 
 

Recent changes in the European Union and the other OECD member-States refer to 
the development of the Third Sector of the economy (NGO’s, Social enterprises, 
voluntary work forms) all of which constitute interesting proposals for the social 
institutions in our country.  This paper attempts to present the general framework, 
which aids in the formation of new proposals for a social innovation that bridges the 
gap between society and economy bringing in a transformation in the field of social 
intervention in many countries.  Such new forms are social partnerships that develop 
at local level between all social partners and the social economy representing 
excluded populations such as women, migrants, youth, special needs people in 
general.  The phenomenon, which dominates is characterized by the locality and the 
participation of all social agents. The main emphasis is to be able to deliver the 
inclusion at local level. 
 
 
 
Περίληψη 
 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µελή του ΟΟΣΑ που 
αναφέρονται στην ανάπτυξη του Τρίτου Τοµέα της οικονοµίας (ΜΚΟ, εθελοντικές 
µορφές εργασίας και κοινωνικές επιχειρήσεις) αποτελούν ενδιαφέρουσες προτάσεις 
για τους κοινωνικούς φορείς της χωράς µας.  Η παρουσίαση αυτή παρουσιάζει το 
γενικό πλαίσιο το οποίο συνδράµει στην δηµιουργία των νέων προτάσεων κοινωνικής 
καινοτοµίας που γεφυρώνουν το κενό µεταξύ κοινωνίας και οικονοµίας έχουν δε 
αλλάξει το πεδίο κοινωνικής παρέµβασης σε πολλές χώρες µελή.  Αυτές οι νέες 
µορφές είναι οι εταιρικές σχέσεις (social partnerships) που αναπτύσσονται σε τοπικό 
επίπεδο µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των εθελοντικών οργανώσεων των 
ανέργων, των ΑΜΕΑ και των κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων  εν γένει.  Ένα 
φαινόµενο που κυριαρχεί χαρακτηρίζεται από την τοπικότητα και την 
πολυµετοχικότητα των τοπικών εταίρων µε κύρια τάση την κοινωνική ένταξη (social 
inclusion). 
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Tο γενικό µακροκοινωνιολογικό πλαίσιο.  Η παγκοσµιοποίηση της εργασίας. 

 

Οι µοντέρνες κοινωνίες αναπτύχθηκαν έχοντας βάση θεώρησης και ανάλυσης την 
εθνική κοινωνία. Αυτό δε µας ξαφνιάζει, είναι φυσικό, δεδοµένου ότι το κράτος-
έθνος έχει διαδραµατίσει βασικό ρόλο στο σχηµατισµό και την ανάπτυξη των 
µοντέρνων κοινωνιών µαζί µε τα εθνικά συστήµατα βιοµηχανίας, την οικονοµία τής 
αγοράς, τα εθνικά συστήµατα δικαίου, όλα βασισµένα σε σύνθετες µορφές 
οργάνωσης εργασίας. Η εστίαση όµως στο επίπεδο µιας χώρας ή ακόµη και σε 
υπερεθνική οµοσπονδία, όπως είναι η Ε.Ε., κρύβει τη βασική διασύνδεση τού 
παγκόσµιου συστήµατος. 
Ενώ η επανάσταση στις επιστήµες κατά το 18ο και 19ο αιώνα γινόταν παράλληλα και 
στην οικονοµία και την πολιτική, πρώτα στις φυσικές και µετά στις κοινωνικές 
επιστήµες, σήµερα η επανάσταση στις πληροφορίες, τις τεχνικές-επιστηµονικές 
καινοτοµίες δεν έχει παράλληλο αντίκρισµα σε κοινωνικές θεωρίες και καινοτοµίες 
στον ίδιο βαθµό. 
Είναι γεγονός ότι η γνώση σήµερα είναι αποσπασµατική και ίσως αδύναµη να 
συλλάβει τις κοσµοϊστορικές αλλαγές και τους µετασχηµατισµούς στην εργασία και 
τη ζωή. 
Η εποχή τής παγκοσµιοποίησης είναι εποχή τού ριζοσπαστικού εκσυγχρονισµού η 
οποία απαιτεί αναδόµηση βασικών ερωτηµάτων, εννοιολογικές αλλαγές και 
κοινωνικές καινοτοµίες.  
Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας που έχει τα χαρακτηριστικά ενός ενιαίου συστήµατος 
αλλά και ενός κόσµου κοµµατιασµένου στον οποίο οι τάσεις για παγκόσµια ένταξη 
και παγκόσµια διακυβέρνηση είναι καίριες. 
Είναι γεγονός ότι πρέπει να δούµε καλύτερα το ρόλο των αγορών, των κοινοτήτων, 
των πολιτών και των κυβερνητικών οργανισµών ως θεσµικούς µηχανισµούς 
κοινωνικής ενσωµάτωσης και διακυβέρνησης στο παγκόσµιο σύστηµα. 
Ο σηµερινός κόσµος τής εργασίας µπορεί να παροµοιασθεί µε το ολόγραµµα ακτίνας 
λέιζερ όπου κάθε σηµείο εµπεριέχει την πληροφορία του ΟΛΟΥ µια και οι 
εργαζόµενοι πολίτες-εργάτες βάλλονται στην καθηµερινή τους ζωή από µύριες 
πληροφορίες που έρχονται κάθε στιγµή από παντού. 
Έτσι, αδυνατούµε να ξεχωρίσουµε το τοπικό από το διεθνές, το πολιτικό από το 
πολιτιστικό, το οικονοµικό από το νοµικό, το κοινωνικό από το οικονοµικό δεδοµένο, 
καθόσον αντιµετωπίζουµε έναν πολυσύνθετο κόσµο. Στην εποχή µας, το επίπεδο 
ανάλυσης για κάθε προσέγγιση τού φαινοµένου εργασία, πρέπει να θεωρηθεί ως αυτό 
του παγκόσµιου επιπέδου. Η παγκόσµια κοινωνία τής εργασίας και η σχέση της µε 
την εκάστοτε εθνική και τοπική πραγµατικότητα πρέπει να γίνει το κέντρο 
προσέγγισής µας. Η ενιαία κοινωνική πραγµατικότητα αρθρώνεται µε τις πολλαπλές 
µορφές τοπικής κοινωνικής πραγµατικότητας. 
Η καθιέρωση τής παγκοσµιοποίησης ως κεντρικού φαινοµένου τής εποχής µας 
σηµαίνει ότι ο παραδοσιακός εθνικός θεσµός τού κράτους βλέπει να διαβρώνεται η 
κυριαρχία του, εξαιτίας τής αλληλεξάρτησης µεταξύ των µελών τής διεθνούς 
κοινωνίας. 
Η µεταβατικότητα είναι πλέον χαρακτηριστικό, λόγω της παγκοσµιοποίησης, όλων 
των αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών. Mεταβατικότητα σηµαίνει 
παγκόσµιες ροές ανθρώπων (µετανάστευση), κεφαλαίου, πληροφοριών, ιδεών, 
τεχνολογιών οι οποίες αυξάνονται ραγδαία, ενώ οι θεσµοί και η πρακτική για τη 
διαχείριση τους υστερούν σε επίπεδο οργάνωσης. 
Κάθε περίοδος µεγάλων κοινωνικών αλλαγών, όχι µόνο σε πολιτικό, οικονοµικό, 
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τεχνικό, πολιτιστικό, επικοινωνιακό επίπεδο, δηµιουργεί στους δρώντες έλλειµµα 
ασφαλείας και ανησυχιών, δεδοµένου ότι το συνεχώς εξελισσόµενο κοινωνικό τοπίο 
δεν προλαβαίνει να παλιώσει.  Το ρίσκο, λοιπόν, που γίνεται κυρίαρχο, δείχνει το 
δρόµο στην άνοδο ενός χαρακτηριστικού που έρχεται από την Παράδοση, δηλαδή 
αυτό της Εµπιστοσύνης. 

Η εµπιστοσύνη, όµως, αναφέρεται εδώ ως έννοια που αγγίζει πλέον όλα τα 
κοινωνικά µεγέθη και τις κοινωνίες, είτε είναι αναπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες 
είτε πρόκειται για µεγάλους οργανισµούς ή για µικροµεσαίους σχηµατισµούς. Η 
εµπιστοσύνη σε µια παγκόσµια µορφή φαίνεται να αποτελεί απαραίτητο στοιχείο 
για την αντιµετώπιση όλων των κοσµοϊστορικών αλλαγών που συµβαίνουν 
τώρα παντού. Εµπιστοσύνη δηµιουργείται µε τη δηµιουργία ενός πολιτισµού 
συνεργασίας στην εργασία και παντού. Ένας πολύπλοκος πολυπολιτισµικός 
κόσµος αναπτύσσεται δίνοντας έµφαση στην ανάγκη συγκρότησης 
πολυεπίπεδων τύπων διακυβέρνησης. 

Σήµερα ένα ενιαίο σύστηµα προσπαθεί να κυβερνήσει έναν αποσπασµατικό κόσµο, 
χάρη στη µεγάλη ανάπτυξη στις επικοινωνίες και τις τεχνολογικές πληροφορίες, 
καθώς και στην ενσωµάτωση αυτών µε την οικονοµική και τη χρηµατοδοτική 
πολιτική των διεθνών παραγόντων. 
∆ραστηριότητες κάθε είδους ενσωµατώνονται ραγδαία στη δοµή της οργάνωσης 
αυτών σε ένα διεθνές επίπεδο και κλίµακα – όπως οργανώνονται σε ένα παγκόσµιο-
χωριό η παραγωγή και διανοµή αγαθών και υπηρεσιών υλικού ή συµβολικού τύπου. 
Τρεις είναι οι κύριοι θεσµικοί παράγοντες (αγορές, κυβέρνηση, οργανισµοί και 
κοινότητες πολιτών) οι οποίοι έρχονται σε επαφή µεταξύ τους, βασισµένοι στις τρεις 
βασικές αρχές τής οργάνωσης τής εργασίας : την ανταλλαγή (αγορά), την εξουσία 
/αρχή (κυβέρνηση) και την αλληλεγγύη (κοινωνία πολιτών-κοινωνική οικονοµία) 
αποτελώντας τον κορµό των θεσµών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής ρύθµισης. 
Οι σχέσεις όµως των θεσµών Αρχής µε το Κράτος-Έθνος, η ανταλλαγή µε την αγορά 
και η αλληλεγγύη µε την κοινότητα των πολιτών είναι πολυσύνθετες και 
πολυδύναµες. Το κράτος, ενώ έχει το µονοπώλιο στην άσκηση τής νόµιµης πίεσης 
/καταστολής και τη γενική ευθύνη ενσωµάτωσης των περιοχών και των κοινοτήτων, 
την ίδια στιγµή κάνει το ίδιο η κοινότητα των πολιτών που βασίζεται στην 
αλληλεγγύη και την αλληλεπίδραση. Παράλληλα, οι αγορές δεν είναι µόνο πεδίο 
οικονοµικών αλλαγών αλλά και ασύµµετρων σχέσεων εξουσίας. 
Οι αγορές, οι πολιτείες και οι κοινότητες αρθρώνονται στο συνδυασµένο αποτέλεσµα 
τής διακυβέρνησης τής εργασίας στο παγκόσµιο σύστηµα. 
Οι αγορές εκφράζουν θεσµικά την αρχή τής ανταλλαγής. Είναι δε (οι αγορές) 
κοινωνικά κατασκευασµένες ολότητες που χρειάζονται ΡΥΘΜΙΣΗ.  Ειδικά, η αγορά 
εργασίας χρειάζεται ρύθµιση µε σκοπό τη διαφύλαξη τής κοινωνικής συνοχής. 
Η παγκόσµια αγορά και φυσικά αυτή τής εργασίας είναι φαινόµενο µέγιστης 
σηµασίας για τις εθνικές κοινωνίες τής εργασίας, µια και οι σχέσεις τού εθνικού και 
τού παγκόσµιου είναι ασύµµετρες. Νωρίτερα οι εθνικές αγορές µπορούσαν να 
ρυθµίζονται µε διανεµητική πολιτική. Στην Ευρώπη η κοινωνική ενσωµάτωση τής 
εργασίας στη δηµοκρατική σκηνή και η δηµιουργία τής πολιτείας τής ευηµερίας 
αποτέλεσε τη βάση µορφών κοινωνικής εναλλακτικής πολιτικής. Στην Ευρώπη η 
οργανωµένη εργασία έδωσε πίστη στη δηµοκρατία, µε σκοπό την απόκτηση 
πολιτικής (δικαίωµα ψήφου) και κοινωνικής ταυτότητας (προστασία κοινωνική, 
ΕΣΥ). 
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Η δύναµη των ∆ιεθνών Εταιρειών χαρακτηρίζεται από δύναµη χωρίς ευθύνη, 
δεδοµένου ότι είναι υπόλογοι µόνο στους µετόχους τους. Οι παράγοντες αυτοί, 
παρόλη τη σηµασία και την επιρροή τους στα αυτόνοµα κράτη, δεν µπορούν να 
εγγυηθούν ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 
Η παραδοσιακή αυτονοµία τού κράτους είναι σε διαδικασία µετάβασης και αλλαγής 
µε κύρια χαρακτηριστικά του τα ακόλουθα: 

 
• Ρυθµίσεις οµοσπονδιακού κέντρου Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
• Επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Πολυεθνικών 
Εταιρειών.  

• Μαζική ΑΝΕΡΓΙΑ και Μαζική µετανάστευση 
αλλοδαπών και προσφύγων. 

• Συσσώρευση προβληµάτων µεγάλης κλίµακας όπως 
ναρκωτικά, γυναίκες και νέοι αποκλεισµένοι από την 
αγορά εργασίας, περιβαλλοντικά προβλήµατα, η 
οικογένεια που αλλάζει δραστικά µε την κυριαρχία 
µονογονεϊκών οικογενειών κ.ά. 

 
Η έµφαση στη σχετική αδυναµία της πολιτείας σε σχέση µε την παγκόσµια κοινωνία 
δεν πρέπει να µας αποµακρύνει από το γεγονός ότι τα είδη πολιτικής που µπορούν να 
ρυθµίσουν την εργασία µπορούν να εφαρµοσθούν ΜΟΝΟ σε Εθνικό Επίπεδο ή σε 
επίπεδο ΕΕ.  Εκεί βρίσκεται και η σχετική υπεροχή τού Κράτους-Έθνους. 
Η πολυεπίπεδη επίδραση τής παγκοσµιοποίησης λειτουργεί καταλυτικά στο 
ριζοσπαστικό µετασχηµατισµό των κρατικών διοικήσεων, καθώς αυτές 
αναδιαρθρώνονται και διεισδύουν εκ νέου σε τοπικά και περιφερειακά δίκτυα. 
Οι παγκόσµιες ΡΟΕΣ, αλλά και οι µορφές Περιφερειακής Οµοσπονδιακής 
Ευρωπαϊκής πολιτικής προωθούν είδη ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ πολιτικών στην 
εργασία και γι’ αυτό είναι αυτές που σηµασιοδοτούν ένα κράτος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ-
ΕΝΕΡΓΟ που δρα καταλυτικά.  

 
Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού τής διαδικασίας τής Λισσαβόνας  αποτελεί 
έκφραση τέτοιας ενεργούς διακυβέρνησης. 
Η µέθοδος αυτή, που θεσµοθετήθηκε στη Λισσαβόνα, έθεσε ξεκάθαρα το θέµα 
Ασφάλειας/Προστασίας τής εργασίας και Ευελιξίας µε κύρια έµφαση στη διαδικασία 
ενεργοποίησης των θεσµών τής Πρόνοιας µε έµφαση  την οργάνωση τής ευκαιρίας 
στην Εργασιακή Ζωή.     
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σ’ αυτούς τους πολίτες που είναι πιο ∆ΥΣΚΟΛΟ να 
εξυπηρετηθούν. Αυτό θέτει για πρώτη φορά την καθολικότητα των συστηµάτων Κοινωνικής 
Συνοχής που δίνουν έµφαση στη ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ εστιάζοντας στις ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες, τις κοινωνικές µειονότητες (γυναίκες και παιδιά που βρίσκονται σε φτώχεια), τους 
νέους και µακροχρόνια ανέργους, τα Α.Μ.Ε.Α. και τους εγκατεστηµένους στη χώρα 
αλλοδαπούς. 
Η διαδικασία από την Πρόνοια στην Απασχόληση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως απλή 
µετάβαση προς την εργασία. Πρέπει να θεωρηθεί ως δυναµική διαδικασία που 
δηµιουργεί σταδιοδροµία (καριέρα) για τα κοινωνικά επαγγέλµατα κάτι πρωτόγνωρο 
για την Ελλάδα.. Η επαναλαµβανόµενη διακοπή τής εργασίας δεν πρέπει να 
αντιµετωπίζεται από το σύστηµα ως ξεχωριστό ατοµικό γεγονός, αλλά να καλυφθεί 
ασφαλιστικά/εργασιακά. 
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Κατά τον ίδιο λόγο η διανοµή των εργασιακών επιδοµάτων πρέπει να αναγνωρίσει 
την ανάγκη για κατάρτιση και µάθηση, καθώς και βελτίωση των δεξιοτήτων, αντί να 
συνεχίζει παθητικά να αφορά επιδόµατα βοηθητικά τού χαµηλού µισθού. 
Η Υπηρεσία Απασχόλησης πρέπει ενεργά να ασχοληθεί µε την κοινωνική 
ενσωµάτωση. Οι χαµηλές επενδύσεις σε υποδοµές δηµόσιου συµφέροντος όπως είναι 
οι δηµόσιες µεταφορές, η παιδική φροντίδα, οι δηµόσιοι χώροι αναψυχής, τα πάρκα, 
ο πολιτισµός, η υγεία, φανερώνουν όχι µόνο χαµηλό επενδυτικό κλίµα αλλά και 
κίνηση ξέµακρη από την απασχόληση. 
Ένας σηµαντικός τοµέας δράσης για την εργασία του µέλλοντος είναι το πεδίο τής 
γνώσης-πληροφορίας. Είναι γνωστό ότι ο επαγγελµατικός βίος γίνεται σύνθετος και 
ότι η εργασία αποκτά ακανόνιστες µορφές που συνάδουν µε την πληθυντικότητα που 
συγκροτεί η παγκοσµιοποίηση. 
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό τής παγκοσµιοποίησης είναι η γνώση-πληροφορία οι οποία 
ρυθµίζει πλέον την όποια κοινωνική και οικονοµική υπόσταση. 
Η νέα αυτή κατάσταση φαίνεται να χαρακτηρίζεται από διαδικασία ενοποίησης τής 
εργασίας και των µορφών της µε κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη µεταβατικότητα των 
µορφών της. Εργασία, κατάρτιση, επιχειρηµατικότητα, σταθµοί εργασίας µεταξύ δυο 
θέσεων (εργασίας), η ενσωµάτωση τής φροντίδας ηλικιωµένων, των παιδιών, των 
ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες, όλα φαίνεται ότι πρέπει να αντιµετωπισθούν 
ολιστικά σε τοπικό επίπεδο. 
 
Παράλληλα αυτές οι τελευταίες αλλαγές σε παγκόσµια αλλά και σε τοπική κλίµακα 
έχουν δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια αποκατάσταση των κοινωνικών 
κατηγοριών στοχεύοντας σε έναν νέο κοινωνικό πυρήνα , την οικογένεια , όπου τώρα 
είναι πολύ διαφορετική από ότι παλαιότερα .  Οι µονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν 
ένα µεγάλο τµήµα των κοινωνιών µας , η οικιακή απασχόληση και η γυναικεία 
αναπαραγωγική εργασία είναι αιτίες των αλλαγών αυτών. Ο ελεύθερος χρόνος έχει 
ενταχθεί πλέον µέσα στο σύστηµα εργασία – ζωή  που οµογενοποιείται πλέον. 
 
Η εργασία  καθώς και η ζωή έξω από αυτήν µεταµορφώνονται πλέον οργανωτικά σε 
µία ενιαία. µορφή. Η φύση της παραγωγής και αυτών που αναπαράγουν καθίστανται 
ασαφή καθώς η παραδοσιακή παραγωγή µεταφέρεται σε αλλοδαπές χώρες όπου 
ελέγχεται κερδοσκοπικά από τα παλαιά βιοµηχανικά κέντρα . 
 
Η "αποβιοµηχάνιση" στον Πρώτο Κόσµο δηµιουργεί δοµές στην οικονοµία των 
υπηρεσιών όπου αναπαράγεται η δράση στα πεδία όπου πραγµατοποιείται η 
συλλογική χρήση κοινωνικής αναπαραγωγής σε τοµείς δηλαδή όπως είναι η υγεία , η 
εκπαίδευση και η κοινωνική προστασία.  Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις αφορούν  
προσβάσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες της πολιτείας οι οποίες πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από την ικανότητα προσπέλασής τους από τις λαϊκές µάζες.. 
Εφόδια όπως η εκπαίδευση, υγεία, η κοινωνική προστασία, η εξειδίκευση, αποτελούν  
στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώµατα σε µια προηγµένη δηµοκρατική πολιτεία . 
Η υποδοµή για την ανατροφή ενός παιδιού όπως είναι η προσχολική 
µάθηση/εκπαίδευση, το νηπιαγωγείο , η φύλαξη του παιδιού, τα πολιτιστικά κέντρα , 
τα κέντρα απασχόλησης νέων, όλα θεωρούνται βασικά δεδοµένα για την κοινωνική 
ανάπτυξη αποτελώντας την βάση για µια κοινωνική πολιτεία .  Χωρίς τα παραπάνω 
είναι δύσκολο στις µέρες µας να αναδειχθεί  µια κοινωνία σε ανθρώπινη και να γίνει 
ανταγωνιστική . Βλέπετε ο ανταγωνισµός  είναι βασισµένος σε µορφές ανθρώπινης 
συνεργασίας και αλληλεγγύης και όχι το αντίθετο. Η µικρότερη τοπική µονάδα, η 
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γειτονιά και η οικογένεια έχουν µετατραπεί σε έναν νέο ακρογωνιαίο λίθο της 
τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης που στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη. 
Αυτός είναι και ο τρόπος για τον οποίο η τοπική ανάπτυξη πρέπει να περιλαµβάνει 
όλες τις προοπτικές της ανάπτυξης – οικονοµία , κοινωνία , την σωµατική και 
πνευµατική ανάπτυξη Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την ανάπτυξη και την 
ανακατανοµή των πόρων. Ο στόχος πρέπει να είναι αρχικά  η υποστήριξη στην 
ανάπτυξη και στην εξέλιξη των τοπικών περιοχών στο εσωτερικό του εθνικού 
πλαισίου  .Στη συνέχεια να διασφαλιστεί η κατανοµή µιας τέτοιας ανάπτυξης όπου θα 
είναι ευρέως διανεµηµένη και τρίτον οι κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες και 
περιοχές να συµµετέχουν όλο και περισσότερο σε αυτήν την ανάπτυξη . 
 
Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η έννοια τής ευέλικτης-ασφαλείας όπου η πολιτική τής 
απασχόλησης συναντά την πολιτική για την κοινωνική ενσωµάτωση και η 
απασχόληση πρέπει να γίνει περισσότερο ευέλικτη, αλλά και η κοινωνική προστασία 
να γίνει περισσότερο ορατή και µε καλύτερες προδιαγραφές. 
Η σύνθεση των δύο πεδίων τής απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας 
αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία τής τόσο σηµαντικής κατηγορίας τής κοινωνικής 
εµπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης που αναφερθήκαµε νωρίτερα. Μέσα ακριβώς σ’ 
αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούµε το ρόλο των κοινωνικών εταιρειών, των φορέων τής 
κοινωνικής οικονοµίας και των Μη-Κυβερνητικών-Οργανώσεων. 
 
Ενώ η κυβέρνηση έχει τον τελικό λόγο σ’ όλα αυτά, η ενεργός συµµετοχή τής 
κοινωνίας των πολιτών είναι απολύτως βασική για την εξασφάλιση αποτελεσµάτων 
στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης. Η κοινωνία των πολιτών χρειάζεται εργαλεία, για να 
λειτουργήσει και να φέρει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί αποτελούν τέτοιες µορφές προωθώντας τη συνοχή, την 
εµπιστοσύνη και την οµαλή επικοινωνία, όλα αναγκαία δεδοµένα για διάφανες 
ανταλλαγές. Οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί πρέπει να εγκαθιδρυθούν ως οι ειδικοί σε 
κοινωνικά θέµατα που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή τους. Η εγκαθίδρυση 
εµπιστοσύνης και εξειδίκευσης µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 
αποτελεσµατικών και µακροχρόνιων συνεταιρισµών. 
Οι Κοινωνικές Εταιρικές µορφές µπορούν να εστιάσουν τη δράση τους στις 
εξατοµικευµένες ανάγκες τής περιοχής τους, να προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς 
οµάδες και εκπαίδευση σε µειονεκτούντες οµάδες. Το πλέον σηµαντικό είναι ότι 
βοηθούν στην ανάπτυξη τεχνικών εφαρµογών, οι οποίες µειώνουν την απόσταση µε 
τα µεγάλα πολιτιστικά και κοινωνικά κέντρα συντελώντας στη χώρο-χρονική 
σύγκλιση µεταξύ των περιοχών. 

 
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί µπορούν να εκφράζουν σε τοπικό επίπεδο µορφές 
πολιτικής ευέλικτης ασφαλείας µε έµφαση όλους αυτούς που δεν µπορεί να φθάσει  η 
κρατική κεντρική πολιτική. ∆είχνουν πως σε επίπεδο περιοχής η συνοχή σε πολιτικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο µπορεί να σχεδιασθεί µε τη συµµετοχή 
οργανώσεων των µειονοτήτων, των γυναικών, των νέων, των εθελοντικών φορέων, 
των περιβαλλοντικών ενώσεων. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί µπορούν να 
λειτουργήσουν διπλά, δηλαδή ως σχεδιαστές αλλά και ως εφαρµοστές πολιτικής και 
προγραµµάτων για την ενεργοποίηση τής απασχόλησης. Έχουν την άµεση 
αντιπροσώπευση των τοπικών δυνάµεων, των ενώσεων, των συνεταιρισµών και 
µπορούν να συγκροτούν την ενεργό βάση για το σχηµατισµό τού κοινωνικού 
κεφαλαίου. 
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Με το κοινωνικό κεφάλαιο οι κοινωνίες και οι οικονοµίες τους έρχονται κοντά σε ένα 
πυκνό δίκτυο ενώσεων όπου συγκροτείται η βάση διασύνδεσης τής ευελιξίας τής 
εργασίας µε την κοινωνική προστασία. 
Εκείνο που πρέπει να επισηµανθεί, επίσης, είναι η ανάγκη για βελτίωση τής 
ποιότητας τού ανθρώπινου δυναµικού. Η βελτίωση και η ενίσχυση τής Ενεργούς 
Μάθησης  αποτελεί κύριο τρόπο βελτίωσης τής ανταγωνιστικότητας. 
Η παγκοσµιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες έχουν δηµιουργήσει λοιπόν δραστικές 
εξελίξεις στη διακυβέρνηση και την εργασία. Λόγω αυτού του φαινοµένου το Κράτος 
δε µειώνεται αλλά αλλάζει.  Οι νέες προτάσεις για ασφάλεια και ευελιξία σηµαίνουν 
ότι η εµπιστοσύνη είναι παντού και πάντοτε βασική για τη λειτουργία τής 
διακυβέρνησης τής εργασίας, η οποία πρέπει να στηρίζεται στις τοπικές κοινότητες.  
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί και άλλες εταιρικές µορφές δοµηµένες σε τοπικό 
επίπεδο αποτελούν τις κύριες µορφές για την κοινωνική ανάπτυξη και απασχόληση 
σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης.    

 
Kυβερνητικότητα και Παγκοσµιοποίηση 

Οι κυβερνήσεις πρέπει πλέον να συναποφασίζουν σε έναν κόσµο µεγάλων κοινωνικό-
πολιτικών αλλαγών που επηρεάζουν τις εσωτερικές διεργασίες. Κατά παράδοξο 
τρόπο, οι παγκόσµιες αγορές φαίνεται ότι βοηθούν, τις απόµακρες και µικρές 
περιοχές, που έχουν να προσφέρουν κάτι το ιδιαίτερο πολιτιστικά ή στην παραγωγή 
ιδιαίτερων προϊόντων (niche products and services) λόγω της απελευθέρωσης των 
επικοινωνιών και της αντίστοιχης µείωσης του κόστους της επικοινωνίας. 
Μια ενιαία τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει για παράδειγµα ενέργειες όπου θα 
δραστηριοποιήσουν και τις δύο πλευρές της τοπικής αγοράς δηλαδή και την 
προσφορά αλλά και την ζήτηση .  Ο ρόλος των κοινωνικών συνεταιρισµών µε την 
συλλογική τους δράση στο γενικότερο πλαίσιο εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες, 
από την φύση και το είδος των διαφορών που υπάρχουν στις υπάρχουσες 
παρεχόµενες υπηρεσίες . Καθώς επίσης και από την στρατηγική που πρέπει να 
ακολουθηθεί για να επιληφθεί αυτού του είδους των διαφορών µε τα τοπικά  
συµβούλια  της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Είναι γεγονός ότι το νέο "κοινωνικό" περιβάλλον εκφράζεται µε νέες έννοιες, όπως 
κοινωνικό κεφάλαιο, κοινωνική συνοχή, τοπικά σύµφωνα απασχόλησης, που έχουν 
γίνει µέρος του νέου λεξιλογίου της κοινωνικής ανάπτυξης. 
Τα κύρια θέµατα που συνθέτουν την τοπική ατζέντα (όπως την Τοπική Ατζέντα 21) 
σήµερα είναι το πώς οι τοπικοί πόροι θα αξιοποιηθούν καλύτερα, πως θα γίνει η 
εταιρική σχέση µεταξύ του ∆ηµοσίου, του Ιδιωτικού και του Τρίτου Τοµέα (ΜΚΟ. 
και εθελοντισµός) στις τοπικές περιοχές, ώστε αυτές να αναδείξουν την τοπική τους 
κληρονοµιά, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον σε µία γενική προσέγγιση από 
Κάτω προς τα Πάνω. 
Η Ελλάδα βαίνει προς µια κατάσταση η οποία είναι σε µια διαρκή ανάπτυξη των 
αγορών συνοδευόµενη από την αυξανόµενη συνειδητοποίηση ότι µια τέτοια 
ανάπτυξη θα πρέπει να είναι καλύτερα κατανεµηµένη γεωγραφικά , όχι µόνο έχοντας 
σαν βάση την δίκαιη κατανοµή αλλά διασφαλίζοντας ότι τέτοιου είδους ανάπτυξη δεν 
θα παρακωλύεται από τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερσυγκέντρωσης όπως είναι η 
έλλειψη στέγης, επαρκούς δικτύου µαζικών µεταφορών, ικανής διανοµής τοπικών 
αγαθών και γενικά  η µη αποδεκτή  ποιότητα ζωής . 
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Από τον Κορπορατισµό στην συµµετοχική και συνεταιριστική οικονοµία. 

 

Εάν µέχρι τώρα ο Τριπαρτισµός (Εργασία, Εργοδοσία, Κράτος) ήταν σχετικά 
περιορισµένος στις µεταπολεµικές Σκανδιναβικές χώρες και στην Βόρεια Αµερική, 
τα τελευταία χρόνια πολλές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει την συνεργασία τους µε τους 
κοινωνικούς εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της κοινωνικής οικονοµίας, 
ιδιαίτερα σε θέµατα απασχόλησης και κατάρτισης. Φυσικά όλα αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Το πως δουλεύει το σύστηµα σε τοπικό επίπεδο είναι µια λεπτοµέρεια η 
οποία ακόµη βρίσκεται σε ανάπτυξη. 

 

Ο Τριπαρτισµός στην Αυστρία, Γερµανία, ∆ανία, Ολλανδία, σε τοπικό επίπεδο, 
φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί αξιόλογα, επιτρέποντας την εφαρµογή όσων έχουν 
συµφωνηθεί σε εθνικό επίπεδο. Γενικά, όµως, ο Τριπαρτισµός παρουσιάζει µία κρίση 
αντιπροσώπευσης, γιατί δεν έχει να πει πολλά για τους άλλους κοινωνικούς φορείς 
της "κοινωνικής οικονοµίας", όπως του εθελοντισµού, των ΜΚΟ και των φορέων των 
κοινωνικά αποκλεισµένων. Άλλα συναφή θέµατα που πρέπει να λυθούν αφορούν την 
σχέση Τριπαρτισµού µε τις Ενεργείς Πολιτικές στην Αγορά Εργασίας.  Σε χώρες µε 
συγκρουσιακό εργασιακό, πολιτιστικό και πολιτικό περιβάλλον, όπου απουσιάζει η 
τυπική µεσολάβηση (mediation και εδώ έγκειται η σηµασία της νοµικό-διοικητικής 
θεώρησης) υπάρχει ένα εργασιακό κλίµα περιορισµένης εµπιστοσύνης µεταξύ των 
εταίρων. Το φαινόµενο οξύνεται ιδιαίτερα σε συνθήκες αδύνατης παρουσίας του 
κράτους, ως θεσµικού γενικού ισοδυνάµου που να µηδενίζει τις µικρές εστίες 
εξουσίας οι οποίες έχουν η καθεµία περισσότερο κέρδος ως προσωπικές εξουσίες 
παρά ως συνεταιριστικές µορφές. 

Κοινωνικά Partnerships. 

Σε πολλές χώρες ο θεσµός των εταιρικών µορφών είναι καθιερωµένος, όπως λ.χ. στο 
Βέλγιο (Υπο-Περιφερειακές Πλατφόρµες Sub-Regional Platforms στην περιοχή της 
Φλάνδρας), στην Ιρλανδία (Εταιρικότητες βασισµένες σε περιοχή –AREA BASED 

PARTNESHIPS-Α.Β.Ρ.) και στον Καναδά (Εταιρείες Ανάπτυξης για το Μέλλον της 
Κοινότητας). Στην Ιταλία, ο νόµος του 1995 που προώθησε την ανάπτυξη σε 
υποανάπτυκτες περιοχές της χώρας προσκαλεί τα συνδικάτα, τους εργοδότες και τις 
τοπικές αρχές να συνεργασθούν και να παρουσιάσουν προτάσεις για την ανάπτυξη 
παραγωγικών δραστηριοτήτων (εκτός υποδοµών) οι οποίες είναι ενταγµένες σε 
αναπτυξιακά σχέδια σε επίπεδο υπό-περιοχής. 
Τον Ιούνιο του 1996, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την πειραµατική 
εισαγωγή των "Περιφερειακών Συµφώνων Απασχόλησης-Π.Σ.Α.", µε σκοπό να 
δώσει το στίγµα της όλης προσπάθειας. Σήµερα υπάρχουν πάνω από 90 τέτοιες 
περιφερειακές ή τοπικές εταιρικές συµφωνίες υπό την αιγίδα των Περιφερειακών 
Συµφώνων Απασχόλησης στις χώρες, µέλη της Ε.Ε. 
 
Το πλεονέκτηµα αυτών των Π.Σ.Α, είναι ότι φέρουν µαζί τους εργαζόµενους, τους 
εργοδότες και τις εθελοντικές οµάδες για συγκεκριµένη δράση σε τοπικό επίπεδο. Οι 
σχέσεις αυτές δεν αποκλείουν καµιά οµάδα, όπως γίνεται στην περίπτωση του 
Τριπαρτισµού. Οι εταιρικές σχέσεις δηµιουργούν τα forum, όπου µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µια συλλογική λύση του προβλήµατος που είναι συµβατή µε την 
τοπική ιδιοµορφία. 
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Ο ∆ρ. Charles F. Sabel ονόµασε την έννοια αυτή "δηµοκρατικό πειραµατισµό". Αυτή 
η έννοια αποτελεί ένα θετικό παράδειγµα για την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία. 
Είναι γεγονός ότι τέτοιες µορφές δηµοκρατικής έκφρασης αποτελούν σύµπτωµα ενός 
φαινοµένου το οποίο οφείλεται στην ανάπτυξη νέων οµάδων στην κοινωνική 
οικονοµία η οποία αποτελεί τον τρίτο τοµέα της οικονοµίας µεταξύ της δηµόσιας και 
ιδιωτικής οικονοµίας. Φαίνεται ότι η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία µε την 
παραδοσιακή της µορφή χάνει την σηµασία της όσο περνάει ο χρόνος ενώ η 
συµµετοχική δηµοκρατία αυξάνεται διαρκώς ως φαινόµενο. Οι εταιρικές σχέσεις 
εκφράζουν για πρώτη φορά µια νέα έννοια πολιτικής συµµετοχής, όπου κανένας 
φορέας δεν αποκλείεται από αυτές.  Από τον Τριπαρτισµό (Εργασία, Εργοδοσία και 
Κράτος) έχουµε τώρα ένα νέο πολιτικο-κοινωνικό φαινόµενο το οποίο είναι 
πολυµεριστικό. Οι εταιρικές αυτές µορφές εκφράζουν νέες δυνάµεις κοινοτικού- 
κοινωνικού πεδίου, ικανές να ανασυνθέσουν το κοινωνικό κεφάλαιο. 
 
Το κοινωνικό κεφάλαιο εκφράζει µορφές κοινωνικής οργάνωσης, δίκτυα, θεσµούς 
συµµετοχής και κοινωνικής εµπιστοσύνης σε τοπικό επίπεδο, τα οποία δρουν 
καταλυτικά για τον συντονισµό και την συνεργασία προς αµοιβαίο όφελος. Η 
κοινωνική αλληλεγγύη και εµπιστοσύνη είναι απαραίτητη για τον σχηµατισµό του 
κοινωνικού κεφαλαίου, πράγµα που έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την κοινωνική 
συνοχή µειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος των συναλλαγών µεταξύ των φορέων και 
εποµένως επιταχύνοντας την κοινωνική ανάπτυξη. Η µείωση του κόστους των 
συναλλαγών επιφέρει οµογενοποίηση του κοινωνικού πεδίου και συγκρότηση µιας 
εύρυθµης λειτουργίας στις κάθε είδους κοινωνικές ανταλλαγές (οικονοµικές, 
πολιτικές). Οι υπηρεσίες και η κυκλοφορία των καταναλωτών - πολιτών 
αναπτύσσονται, δεδοµένου ότι η κοινωνική συνοχή βασίζεται στο κοινωνικό , 
κεφάλαιο, πράγµα που βοηθά στην εύρυθµη και οικονοµικότερη διανοµή των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών.  Με τον τρόπο αυτό µειώνεται η εγκληµατικότητα και ο 
κοινωνικός αποκλεισµός γεγονός που συνεπάγεται εξοικονόµηση πόρων από δαπάνες 
για ασφάλεια, φυλακές, δικαστήρια, κλοπές και νοµικές προσφυγές. Το κοινωνικό 
κεφάλαιο είναι η βάση των κοινοτικών-κοινωνικών αρχών της ισότητας η “equity”. 
 
Τέτοιες προοπτικές έχουν αποτελέσει την βάση κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης 
στην περιοχή της Τρίτης Ιταλίας, Ιρλανδία, Καταλονία, Βασκία, όπως αποδεικνύει η 
µελέτη των Ιρλανδικών Τοπικών Εταιρικών Συµφώνων ( ΟΟΣΑ, 1996 ). Η µελέτη 
αυτή έχει δείξει ότι υπάρχει πρόβληµα µε το θέµα επίλυσης των συγκρούσεων µεταξύ 
των εταίρων, µια και η άµεση συµµετοχή δηµιουργεί προβλήµατα στην λήψη 
αποφάσεων µεταξύ των διορισµένων αξιωµατούχων και των δηµοκρατικά 
εκλεγµένων φορέων στους οποίους έχει επενδυθεί η εµπιστοσύνη των τοπικών 
ψηφοφόρων. 

Υπάρχει επίσης το πρόβληµα της διάχυσης της εξουσίας για την λήψη αποφάσεων σε 
διαφορετικούς εταίρους, πράγµα που µπορεί να δηµιουργήσει συγκρούσεις µεταξύ 
τους. Το θέµα των νέων τεχνολογιών οι οποίες απειλούν παλιές θέσεις εργασίας 
καθώς και οι θέσεις των φορέων των εργαζοµένων αποτελούν αιτία για τέτοιες 
συγκρούσεις, γιατί διαφέρουν. Παράλληλα, οι φορείς των εργοδοτών επιµένουν 
µονοµερώς στην µείωση του εργατικού κόστους.  Σηµαντικά προβλήµατα υπάρχουν 
στο θέµα της παρακολούθησης και της αποτίµησης των διαφόρων οικονοµικών 
δράσεων.  Είναι γνωστό ότι τέτοιες εταιρικές σχέσεις στηρίζονται σε δηµόσια 
χρηµατοδότηση, διότι είναι συνδεδεµένες µε την κυβέρνηση σε τοπικό και µέσο 
κυβερνητικό επίπεδο. Τέτοιες σχέσεις αποτελούν βασική έκφραση µιας εθνικής 
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πολιτικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί η αξιολόγηση 
της αποτελεσµατικότητας της χρήσης των δηµόσιων χρηµάτων ανά περίπτωση. 
∆ηλαδή, η εθνική πολιτική που ευθύνεται για την διανοµή των πόρων σε τοπικό 
επίπεδο πρέπει να γίνεται µε κριτήριο την έννοια του κόστους και τις νέες µορφές 
αξιόπιστης κοινωνικής λογιστικής.  Ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας σκοπό έχει να 
επιταχύνει ρυθµίζοντας κοινωνικές και οικονοµικές επενδύσεις προς την τοπική 
κοινωνία και την περιφέρεια. Παράλληλα υπάρχει  ένα θέµα που σχετίζεται µε τους 
βαθµούς ελευθερίας και αυτονοµίας του τοπικού-πολιτικού. Οι περιφερειακοί 
παράγοντες θέλουν αυτονοµία, ενώ η κεντρική διοίκηση επιθυµεί µηχανισµούς 
ελέγχου και αξιολόγησης µε κριτήρια εθνικού µεγέθους. Είναι δεδοµένο ότι το 
εθνικό επίπεδο πρέπει να βοηθήσει τα τοπικά και περιφερειακά επίπεδα να 
αναπτυχθούν πέραν των πολιτικών κατευθύνσεων, βοηθώντας την ανάπτυξη των 
κριτηρίων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Ο ρόλος των τοπικών αρχών, των δήµων, των κοινοτήτων σε χώρες - µέλη του 
Ο.Ο.Σ.Α. - έχει αναπτυχθεί , αναλαµβάνοντας στρατηγικές δυναµικές, όπου κύρια 
έκφραση τους είναι η συµµετοχή στις εθνικές πολιτικές απασχόλησης. 

Είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις ιδιαίτερες 
ανάγκες που αντανακλούν τις πιέσεις των πολιτών και των τοπικών ψηφοφόρων. 
Αρκετές δηµοτικές αρχές διαθέτουν σηµαντικούς πόρους για την οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών απασχόλησης. Υπηρεσίες για "one-stop-stop", υπηρεσίες 
µε τα σχετικά info-ciosques έχουν αναπτυχθεί από πολλούς δήµους, όπου οι πολίτες 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι  οποίες παρέχονται από τις τοπικές αρχές. 

Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα, µέσω των οποίων οι δήµοι 
δραστηριοποιούνται. Στην ∆ανία οι δήµοι υποχρεούνται από το 1994 να προσφέρουν 
απασχόληση σε όλα τα άτοµα κάτω των είκοσι ετών, καθώς και στους µακροχρόνια 
ανέργους. Στην Σουηδία οι δήµοι έχουν υποχρεωθεί από το 1995 να λάβουν µέτρα για 
να βοηθήσουν άτοµα κάτω των είκοσι ετών µε την υποστήριξη των ∆ηµόσιων 
Υπηρεσιών Απασχόλησης. Στο Βέλγιο, από το 1997, όλες οι κοινότητες 
υποχρεούνται να δηµιουργήσουν τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης για τους 
µακροχρόνια ανέργους, αυτούς που είναι άνεργοι πέραν των τριών ετών. Στην 
Γερµανία, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση χρηµατοδοτεί δραστηριότητες που 
δηµιουργούν απασχόληση για τους λαµβάνοντας ήδη επιδόµατα "πρόνοιας". 

Είναι γεγονός ότι πρέπει να µελετηθούν σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες για µια 
αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των ∆ήµων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης. 
Οι τοπικές εταιρικές σχέσεις έχουν βοηθήσει την ανάπτυξη της απασχόλησης µέσω 
της ικανοποίησης των τοπικών αναγκών , ιδιαίτερα στην παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών. Πρέπει η αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των ∆ήµων και των 
∆ηµόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης να επιτευχθεί, δεδοµένου ότι αποτελεί τον κύριο 
τρόπο συνεργασίας του Κράτους µε την Τοπική Κοινότητα. 
 
Κρίνεται απαραίτητο στις µελέτες που διεξάγονται στο παρόν αλλά και στο µέλλον 
να εξετάζεται πως µπορεί να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξη αλλά και η κατανοµή αυτής 
της ανάπτυξης µε έναν τρόπο όπου θα προάγει την κοινωνία και θα συµπεριλαµβάνει 
και θα υποστηρίζει την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη µέσα από το φάσµα 
µιας διαρκής εθνικής ευηµερίας. Οι µελέτες θα πρέπει να καθορίσουν αντίστοιχους 
ρόλους στην εφαρµογή , στην  ανάπτυξη κατάλληλων δοµών µε συµπεφωνηµένο το 
κατάλληλο πλαίσιο όπου θα έχουν αξιολογηθεί στην εκτέλεση τους, από την έναρξη 
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του κάθε νέου προγράµµατος ή σχεδιασµού που µπορεί να είναι το κλειδί µιας 
µελλοντικής επιτυχίας . 
 
Για να επιτευχθεί ο ρόλος του περιγράµµατος αυτού απαιτείται οι κοινοτικές οµάδες 
να καθοδηγούνται από αποτελεσµατικά και ισχυρά τοπικά συµβούλια . 
Οι κοινοτικές οµάδες πρέπει να έχουν δοµηµένη συνεργασία όπου θα έχει σχεδιαστεί 
από τους κοινωνικούς εταίρους , τις κοινοτικές οµάδες , τους τοπικούς συµβούλους 
και από τα γραφεία και τους οργανισµούς που σχετίζονται µε την συγκεκριµένη πόλη. 
Ένα αποτελεσµατικό Κοινοτικό Συµβούλιο πρέπει να έχει τα παρακάτω στοιχεία  
 

1) Έναν ισχυρό , ανεξάρτητο και ουσιαστικό ηγετικό πρόσωπο στην προεδρική 
έδρα. 

2) Μια σαφή και µε προέχουσα επικεντρωµένη στρατηγική στην ανάπτυξη όπου  
θα είναι πραγµατοποιήσιµη και ελέγξιµη.  

3) Μια σαφή ιδέα για το που αρχίζουν οι ευθύνες του αλλά και που οι ευθύνες 
αυτές τελειώνουν.  

4) Τον χρόνο και τα µέσα να αναπτύξει τις δεξιότητες σαν στρατηγικές και την 
ικανότητα του να δράσει σαν µια οµάδα  

5) Την δυνατή πεποίθηση στις διαβουλεύσεις σαν µια διπλή διαδικασία 
ουσιαστικής διάδρασης.  

 
6) Την πραγµατική δέσµευση από όλα τα µέλη του Συµβουλίου στον 

αντικειµενικό στόχο των Κοινωνικών Συνεταιρισµών και την 
συνειδητοποίηση ότι αυτά τα µέσα των Συνεταιριστικών σχεδίων θα έχουν 
απήχηση σε κάθε µέλος - δικαιούχου του οργανισµού.  

7) Υποστήριξη στα µέλη του Συµβουλίου από τους οργανισµούς , τους οποίους 
ανήκουν, στον αντικειµενικό στόχο και στα σχέδια του Συνεταιρισµού – 
συµπεριλαµβάνοντας την προθυµία στην από κοινού οικονοµική ενίσχυση . 

 
Εφαρµογή  

 
Η εφαρµογή των συµφωνηµένων  σχεδίων είναι όπως είναι φανερό το πρώτο 
βήµα για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του αντικειµενικού στόχου. Οι κοινωνικοί 
συνεταιρισµοί θέλοντας να χειριστούν µε άλλους τρόπους τις τοπικές οικονοµίες 
έχουν αναπτύξει µια σειρά µηχανικών εφαρµογών  , οι οποίες εξαρτώνται από την 
έκταση που επιδίδουν στις απευθείας  πρωτοβουλίες, στην αλληλεγγύη µε τα 
άλλα γραφεία  και την κατά κύριο λόγο εµπλοκή στην εφαρµογή συµβουλών 
παρασυρόµενοι από τους άλλους .  
Η µελέτη των κοινωνικών και αγροτικών συνεταιρισµών µας έχει βοηθήσει στο 
να προσδιορίσουµε την διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος µε τους 
ακόλουθους τρόπους  : 
1) Προσδιορισµός των οµάδων –στόχων που έχουν προτεραιότητα καθώς και 

των γεωγραφικών περιοχών που βασίζονται στις κοινωνικό-οικονοµικές 
µελέτες και εκτιµήσεις των µελών και του προσωπικού του Τοπικού 
Συµβουλίου. 

2) Προσδιορισµός των ελλείψεων , των ¨ κενών ¨ στην παροχή υπηρεσιών και 
υποστήριξη στις οµάδες πληθυσµού που τις χρησιµοποιούν.  

3) ∆ιερεύνηση των σηµαντικότερων ελλείψεων ώστε να προσδιοριστούν οι 
ακριβείς χειρισµοί που απαιτούνται , καθώς και να πεισθούν οι µελλοντικοί 
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χρηµατοδότες για τον συσχετισµό και τις επιπτώσεις που αυτοί θα έχουν από 
αυτές τις ελλείψεις.  

4) Υλοποίηση πιλοτικών πρωτοβουλιών, κατά κανόνα σε συνεργασία µε τις 
υπηρεσίες του Κράτους και της Κοινότητας και µε την συν-χρηµατοδότηση 
των Συν-εταιρισµών και τις υπηρεσίες που είναι σχετικές µε το αντικείµενο. 

 
5) Αξιολόγηση της επιτυχίας της πορείας του έργου και προτάσεις για πιθανές 

τροποποιήσεις και περαιτέρω ανάπτυξη. 
6) Ανάπτυξη των επιτυχηµένων δράσεων από την πορεία του έργου, κοινωνική 

υποστήριξη, ενίσχυση υλικής υποδοµής. 
7) Προώθηση και διαφήµιση των αποτελεσµάτων και των πλεονεκτηµάτων. 
8) Προσδιορισµός µακροχρονίων θεµάτων και επιπτώσεων και ανάπτυξη 

πολιτικών ούτως ώστε αυτά τα θέµατα να υποστηριχθούν.  
 
Το κλειδί της επιτυχίας στην εφαρµογή ενός κοινωνικού προγράµµατος είναι η 
ανάγκη δηµιουργίας εµπιστοσύνης ανάµεσα στους διαφόρους εταίρους και η 
ανάγκη των οµάδων των Κοινωνικών Συνεταιρισµών να εγκαθιδρύσουν σαν οι 
ειδικοί σε κοινωνικά θέµατα που λαµβάνουν χώρα στην περιοχής τους. Μόνο η 
εγκαθίδρυση της εµπιστοσύνης και της εξειδίκευσης µπορούν να αναπτυχθούν 
αποτελεσµατικοί και µακροχρόνιοι συνεταιρισµοί ανάµεσα στα διάφορα µέλη 
που τους απαρτίζουν. 
 
Τα πρώτα άµεσα στοιχεία από τις µελέτες περιπτώσεων και από τις απόψεις των 
χρηστών της κοινότητας είναι ότι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί έχουν 
ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε όσους έχουν εµπλακεί τοπικά. Οι στηριζόµενες 
στην εντοπιότητα  εξατοµικευµένες υπηρεσίες που εφαρµόζονταν από ειδικούς 
στην κοινότητα γενικά, και η κατανοµή σε συνεταιρισµό που συνεργάζεται µε 
άλλες υπηρεσίες , µπορεί να είναι αποτελεσµατικές και να αναπληρώσουν τα 
κενά που είναι γνωστά στην παροχή υπηρεσιών για αυτές τις οµάδες στόχου . 
Παράλληλα όµως οι Τοπικοί Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί πρέπει να διαθέτουν τα 
µέσα ούτως ώστε να εκπληρώνουν αυτό το ρόλο και πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στους σχεδιαστές της πολιτικής . Αυτό απαιτεί: 
1) Χρόνο και µέσα  για µια αποτελεσµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των πρωτοβουλιών ούτως ώστε να εκτιµηθεί κατά πόσο αυτές , έχουν µια 
ευρεία πολιτική σχέση. 

2) Χρόνο και µέσα ούτως ώστε να γίνεται ανταλλαγή εµπειριών από όλους τους 
Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς και να αποκοµίζονται εµπειρίες σε πολιτικά 
θέµατα . 

 
3) Πρόσβαση στον πολιτικό σχεδιασµό για να διασφαλίσουν ότι οι εισηγήσεις 

τους θα ληφθούν υπόψη των σχεδιαστών και πιθανόν µέσα από αυτή την θέση 
να τεθούν υπό αναθεώρηση οι επιτροπές που έχουν σχηµατιστεί από τους 
υπάρχοντες εθνικούς οργανισµούς , καθώς και οι περιφερειακοί και οι τοπικοί 
αντιπρόσωποι . 

Αυτό σηµαίνει ότι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί πρέπει να είναι αποτελεσµατικοί 
και να έχουν εµπεριστατωµένες απόψεις σε κοινωνικά θέµατα όπου αυτές θα 
αναβαθµίζονται , δεν θα αντικαθίστανται από την κοινωνική γνώµη, χωρίς να 
εξαιρούνται βέβαια οι ίδιοι. 
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 Συµπεράσµατα  

Η παγκοσµιοποίηση επιφέρει τροµακτικές αλλαγές στην διοίκηση των κρατών εθνών 
επιβάλλοντας µηχανισµούς ολικής κοινωνικής ενσωµάτωσης και την αποκέντρωση 
των υπηρεσιών η οποία γίνεται για λόγους οικονοµικούς αλλά και λόγω αναγκών της 
συµµετοχικής δηµοκρατίας η οποία επιβάλλεται από τις συνθήκες ανταγωνισµού και 
την επιτάχυνσης της ανταγωνιστικότητας. Οι νέες συνθήκες ανταγωνισµού και ο 
επακόλουθος καταµερισµός εργασίας έχουν ως αποτέλεσµα την µερική 
αντικατάσταση του τύπου µαζικής παραγωγής από νέες µορφές ευέλικτης 
παραγωγής, που βασίζονται στις µικρές µονάδες και στην εργασία σε οµάδες. 

Οι τοπικοί κοινωνικοί συνεταιρισµοί αποτελούν µια τέτοια ανάπτυξη λόγω της 
ευελιξίας που επέρχεται και επεκτείνετε και στον τοµέα της κοινωνικής 
αναπαραγωγής της εργασίας.. 

Είναι γνωστό ότι οι αλλαγές στον χώρο της παραγωγικής διαδικασίας επιφέρουν 
αντίστοιχες αλλαγές και στην δηµόσια διοίκηση. Αυτό σηµαίνει, ότι οι νέες µορφές 
οργάνωσης  εργασίας που επέρχονται µε την επανάσταση στις επικοινωνίες 
εκφράζονται µε την µορφή της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιαχείρισης (New Public 
Management), κατά την οποία ο πολίτης πρέπει να έχει σχέσεις πελάτη µε τις τοπικές 
υπηρεσίες.  Ο πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση στις ∆ηµόσιες πληροφορίες σε άµεσο 
επίπεδο, αφού η νέα οικονοµία βασίζεται στην γνώση και στην επεξεργασία της η 
οποία γίνεται στο πιο κοντινό, στην δράση / παραγωγή, επίπεδο.  Η νέα σχέση πολίτη 
και τοπικού κράτους αποτελεί το κέντρο βάρους µιας νέας οικονοµικής συγκυρίας. Οι 
κοινωνικοί συνεταιρισµοί επιτυγχάνουν αυτό ακριβώς. 

Οι νέες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και η κυριαρχία της γνώσης στην εν 
γένει παραγωγή επιφέρουν µεγάλες καινοτοµίες και στην κύρια φύση παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών ένταξης στην αγορά εργασίας. 

 
 Ο ρόλος των Κοινωνικών Συνεταιρισµών  

 
Ο ρόλος των Κοινωνικών Συνεταιρισµών θα πρέπει να συνεχίσει να είναι διπλός και 
να συσχετίζεται και µε τον σχεδιασµό αλλά και µε την εφαρµογή προγραµµάτων.  Θα 
πρέπει να επικεντρώνονται στην προώθηση των προγραµµάτων και να δοκιµάζουν 
καινοτόµες προσεγγίσεις που θα είναι κοντά στις ανάγκες των οµάδων στόχων. Να 
αναπληρώνουν τις υπάρχοντες ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών και οι 
εξατοµικευµένες λύσεις να συναντούν τοπικές συγκεκριµένες ανάγκες . 

 
Στο επίπεδο της στρατηγικής οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί θα πρέπει να 
διασαφηνίσουν το ρόλο τους στην νέα τοπική ανάπτυξη / τοπικό κυβερνώντα χώρο 
.Αυτό επίσης δέχεται επιρροές και από τις τοπικές συνθήκες. Ακόµη, οι 
Συνεταιρισµοί θα πρέπει να αναλάβουν ένα τοπικό συντονιστικό ρόλο µέσα στο 
εύρος της γεωγραφικής περιοχής που έχουν αναλάβει . Μπορούν να λειτουργήσουν 
κατά κύριο λόγο στα στρατηγικά επίπεδα σχεδιασµού σαν ειδικοί στα κοινωνικά 
θέµατα συµπεριλαµβάνοντας και εστιάζοντας στην επιρροή που µπορεί να αναπτύξει 
το εύρος των καθηµερινών τοπικών προβληµάτων , έτσι ώστε να ενισχύει τις 
επιδιώξεις της κοινότητας στο σύνολο της.   Για να ικανοποιηθούν αυτοί οι ρόλοι, θα 
πρέπει ο Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί να αποδείξουν την επιδεξιότητά τους στο σύνολο 
της κοινότητας . Θα πρέπει να αποδείξουν ότι αυτοί πραγµατικά µπορούν να 
εκπροσωπήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα αυτών των οµάδων στο 
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επίπεδο των αποφάσεων .Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να γίνει σε βάρος των κοινωνικών 
αντιπροσώπων . 

 
Οι Συνεταιρισµοί θα πρέπει να συνεχίσουν να διασφαλίζουν και να στηρίζουν το 
δικαίωµα των κοινοτήτων να εκφράζουν από µόνοι τους τις δυσαρέσκειες τους στα 
διάφορα θέµατα που τους απασχολούν . 

 
 Τοπική Ανάπτυξη . 

 
Το σύνολο της τοπικής κοινωνίας είναι ένα κοµµάτι της τοπικής ανάπτυξης. Μια 
ολοκληρωµένη τοπική ανάπτυξη πρέπει να εµπεριέχει την διάδοση της εθνικής 
ανάπτυξης, όπως επίσης και την προοπτική καθώς και την επάνοδο των προνοµίων 
µιας τέτοιας ανάπτυξης µε έναν τρόπο όπου θα συντηρεί την κοινωνία στο σύνολο 
της  . Ακόµη θα πρέπει να εµπεριέχει την ευρύτερη συµµετοχή των κοινωνικά 
αποκλεισµένων οµάδων στην προσπάθεια για την δική τους ανάπτυξη. Ποτέ οι 
συνθήκες δεν ήταν τόσο ευνοϊκές ούτως ώστε να επιδιώξουν τέτοιου είδους 
αντικειµενικούς στόχους και ποτέ δεν είχαν την δυνατότητα ώστε να δηµιουργήσουν 
µεγαλεπήβολους στόχους µια που ούτε η ίδια η κοινωνία µας έχει αναπτύξει. 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν την µορφή των Συνεταιρισµών, µορφή που 
πραγµατικά είναι µοναδική µπορεί να διαχειριστεί την κοινωνική οικονοµία και όχι 
µόνο .  

Οι νέες µορφές εταιρικότητας, όπως είναι ο πολυµερισµός (multipartyism), 
αποτελούν επιτυχηµένες µορφές κοινωνικής καινοτοµίας και εκφράζουν την νέα 
σηµαντική ανάδυση του τοπικού κράτους και της οικονοµίας του. Η διάσταση αυτή 
πρέπει να αναπτυχθεί και στην χώρα µας, για να δώσει την ευκαιρία για 
"πραγµατική" απασχόληση και περιφερειακή ανάπτυξη. 
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