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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σελίδα 1
Μήνυμα επιστημονικής εταιρείας κοινωνικής πολιτικής

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής εγκαινιάζει με το τεύχος αυτό μια
περιοδική ενημερωτική έκδοση (Newsletter) η οποία έχει πολλαπλούς στόχους.
Επιδιώκει να προσφέρει συνοπτική πληροφόρηση σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις σε διάφορα πεδία της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει ενημερωτικές πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες
δραστηριότητες της Εταιρείας στο άμεσο μέλλον καθώς και για επιστημονικές
δραστηριότητες, όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.λπ. που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό από συναφείς οργανισμούς
και επιστημονικές ενώσεις. Επιπλέον, προσφέρει ένα forum σχολιασμού μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, πολιτικών και απόψεων σε όλο το φάσμα των πεδίων άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα έχει τετραμηνιαία
συχνότητα και θα κυκλοφορεί ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή.
Το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει: ένα σύντομο άρθρο για το μέλλον του Ελληνικού
Πανεπιστημίου από τον Σταύρο Μαυρουδέα (Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)• ένα σχόλιο της Δρ. Ελένης Καμπούρη, ερευνήτριας στο
ΚΕΚΜΟΚΟΠ, για τον πρόσφατο νόμο σχετικά με την «Είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ν. 3386/
2005)• μια συνοπτική αναφορά στους άξονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την προώθηση της κοινωνικής συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 20072013• καθώς και μια σύντομη ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις στο χώρο
της υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Επιπλέον, παρατίθενται πληροφορίες για τις νέες εκδόσεις (κατά τα τελευταία δύο
χρόνια) με κεντρικό θέμα διάφορες πλευρές της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, ιδωμένες τόσο υπό το πρίσμα των εθνικών εξελίξεων όσο και υπό το πρίσμα
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Η συνεργασία με όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Φιλοδοξούμε το Ενημερωτικό αυτό Δελτίο να αποτελέσει αφετηρία για μια πιο συστηματική επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών και φίλων της Εταιρείας, καθώς και ένα χρήσιμο εργαλείο για
την αναζήτηση εποπτικής πληροφόρησης γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις στα
διάφορα πεδία της κοινωνικής πολιτικής.

σελίδα 2
Ευρωπαϊκή Ένωση και
Κοινωνική Πολιτική
Προγραμματική περίοδος
2007-2013
Υγεία-Κοινωνική ΦροντίδαΊσες Ευκαιρίες
(νομοθετικές εξελίξεις
από το 2005 και μετά)

σελίδα 3
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων
τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια
Ε. Καμπουρη

σελίδα 4
«Μοντέρνοι καιροί»:
η έλευση του επιχειρηματικού
πανεπιστημίου
Σ. Μαυρουδεας

σελίδα 5
Εκδόσεις 2005-2006

Μαρία Πετμεζίδου
Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Πρόεδρος της ΕΕΚΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007
Ημερίδα με θέμα: «Κοινωνικές Ανισότητες, Εγκληματικότητα και Κοινωνική Πολιτική»
(Αμφιθέατρο ΓΣΕΕ, Πατησίων 69, ώρα έναρξης 10.00 π.μ.)

Κύριος ομιλητής: David Gordon, Professor of Social Justice, στο University of Bristol και Διευθυντής του Townsend Centre for
International Poverty Research.
Πάνελ: Β. Αρτινοπούλου, Αναπλ. Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Παπαθεοδώρου, Επίκ. Καθ. ΔΠΘ, Σ. Βιδάλη, Επίκ. Καθ. ΔΠΘ,
Σ. Γεωργούλας, Επίκ. Καθ. Παν/μίου Αιγαίου, Β. Πετούση, Λέκτορας Παν/μίου Κρήτης, Μ. Αλοσκόφης, Δρ. Κοινωνιολόγος, Δικαστική
Φυλακή Κορυδαλλού, Κ. Μάτσα, Επιστ. Υπεύθυνη Θεραπευτικής Κοινότητας 18Άνω, Κ. Πούτου, Κοινωνική Λειτουργός, Μέλος Δ.Σ.
«ΑΡΣΙΣ», Π. Δημητρούλη, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Θα προλογίσει η η Πρόεδρος της Εταιρείας, Καθ. Μ. Πετμεζίδου

Ενημερώνουμε επίσης τα μέλη της Εταιρείας ότι ο εκδοτικός οίκος Ελληνικά Γράμματα, με την ευκαιρία της έκδοσης της ελληνικής
μετάφρασης του βιβλίου «Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας» (στη σειρά «Κοινωνική Πολιτική»), διοργανώνει στις 24
Σεπτεμβρίου 2007 (στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης, Στοά του βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, ώρα 18.30 μ.μ.) εκδήλωση με κεντρικό
ομιλητή τον καθηγητή G. Esping-Andersen.
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Προγραμματική περίοδος 2007-2013
Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική

Τ

ο έτος 2007 αποτελεί σημείο αφετηρίας για την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής (social cohesion). Η προγραμματική περίοδος 2007
- 2013 περιλαμβάνει στόχους οι οποίοι οριοθετούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και αναδεικνύουν τα σημεία αιχμής της παρέμβασής
της. Ως κεντρικός στόχος ορίζεται η προστασία και ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής και η αντιμετώπιση των παραγόντων
που απειλούν τους δεσμούς του κοινωνικού ιστού.

μέτρα βελτίωσης των συστημάτων υγείας και της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Από την πλευρά της Επιτροπής τονίζεται ότι η απειλή της
κοινωνικής συνοχής αφορά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι κοινά προβλήματα
εμφανίζονται με αξιοπρόσεκτη συχνότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ενώ ταυτόχρονα σημαντικές ανισότητες μεταξύ
τους πλήττουν την έννοια και το περιεχόμενο του «ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου».

Ο στόχος της κοινωνικής συνοχής αγγίζει το 35% του προϋπολογισμού φτάνοντας συνολικά τα 347.4 δισεκατομμύρια
ευρώ για την περίοδο 2007 – 2013 και είναι ο υψηλότερος
έως σήμερα στην ιστορία της Ένωσης.

Τα συστήματα κοινωνικής πολιτικής χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Επιτροπή, από αστάθεια και αδυναμία να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απειλές της κοινωνικής συνοχής. Για το λόγο αυτό επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω
αλλαγών προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους σε
συνδυασμό με την εξασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας.
Το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκεται υπό
την απειλή της φτώχειας αγγίζει το 16% του συνολικού πληθυσμού ενώ το 10% ζει σε νοικοκυριά των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος αντιμετωπίζει σημαντική δυσκολία στην
εξεύρεση εργασίας. Αξιοσημείωτη είναι ακόμη η διαφορά των
επίπεδων του προσδόκιμου ζωής μεταξύ των κρατών μελών
η οποία αγγίζει ακόμα και τα 13 χρόνια ενώ οι δαπάνες υγείας και φροντίδας κυμαίνονται από το 5% έως το 11% των
Ακαθάριστων Εθνικών Προϊόντων.
Τα σημεία όπου αναμένεται να προσανατολιστεί η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα ακόλουθα:
•Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και προστασία από τη
μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά. Το σημείο αυτό
αναμένεται να υποστηριχθεί με μέτρα προώθησης της απασχόλησης των γονέων ταυτόχρονα με μέτρα εξασφάλισης
της πρόσβασης των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση.
Επιπλέον στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων η οποία αγγίζει κατά μέσο
όρο το 18.7%.
•Προώθηση της ενεργού ένταξης η οποία ενσωματώνει την
ενίσχυση των κινήτρων για ένταξη στην εργασία και αύξηση των ποσοστών απασχόλησης του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού σε συνδυασμό με τη βελτίωση των κοινωνικών
υπηρεσιών και την εγγύηση ελαχίστων επιπέδων εισοδήματος για ομάδες και άτομα που βρίσκονται υπό την απειλή του
κοινωνικού αποκλεισμού.
•Εξασφάλιση της ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη και
τη μακροχρόνια φροντίδα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Το σημείο αυτό προγραμματίζεται να υποστηριχθεί με

•Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων με την υποστήριξη των απαραίτητων αναδιαρθρώσεων. Ως σημείο αιχμής διατυπώνεται η αύξηση της απασχόλησης στην ηλικιακή κατηγορία 55 – 64 από 43% το 2005
σε 50% έως το 2010 όπως ορίζεται από τη στρατηγική της
Λισσαβώνας.

Στην Ελλάδα και αναφορικά με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) το οποίο έχει ήδη κατατεθεί
στην Επιτροπή, αναγνωρίζονται σημαντικές αδυναμίες στο
σύστημα κοινωνικής προστασίας οι οποίες θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν προκειμένου να εξυπηρετείται τόσο ο στόχος της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό της χώρας όσο
και να προωθείται η σύγκλιση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η
ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει:
•Σημαντικές αδυναμίες στις οργανωτικές και διοικητικές υποδομές του συστήματος κοινωνικής προστασίας.
•Αδυναμία οργάνωσης αποτελεσματικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας εξαιτίας των δομών της αγοράς εργασίας με
τα υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης, την αδήλωτη εργασία κατά κύριο λόγο των γυναικών κλπ.
•Ανισότητες προερχόμενες από τις δομές του συστήματος
διανομής του παραγόμενου εισοδήματος και τα ποσοστά
φτώχειας τα οποία αυξάνουν κυρίως στον αγροτικό χώρο.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, ειδικά στον
αγροτικό χώρο ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού περιορίζεται από την ύπαρξη των άτυπων δικτύων καθώς και
την αυτοκατανάλωση των αγροτικών προϊόντων.
•Αδυναμία του εθνικού συστήματος υγείας να προσφέρει
υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού.
•Αδυναμίες στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας με επιπτώσεις στην οργάνωση στοχευμένων πολιτικών
σε άτομα και ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες απειλές
κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι γενικοί στόχοι της Ένωσης για την περίοδο 2007 - 2013
περιγράφονται παραπάνω και οριοθετούν το πλαίσιο εντός
του οποίου θα κινηθούν οι εθνικές πολιτικές. Στο πλαίσιο
αυτό η Ελλάδα, με αφετηρία τις διαπιστώσεις που αναφέρονται εδώ, θα πρέπει να σχεδιάσει την πολιτική της στο πεδίο
της κοινωνικής προστασίας και να επιδιώξει τους γενικούς
στόχους βελτιώνοντας τις υποδομές της και την αποδοτικότητα του συστήματος κοινωνικής πολιτικής. Στο περιβάλλον
αυτό αναμένεται να κινηθεί η έρευνα, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των παρεμβάσεων στο άμεσο μέλλον.
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ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
(νομοθετικές εξελίξεις από το 2005 και μετά)
 Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις (ν.
3370/2005) – Ίδρυση Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.) για την
αναγκαία διοικητική υποστήριξη ολοκληρωμένων δράσεων στο πεδίο αυτό. Αναβάθμιση
του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας
σε ανεξάρτητη αρχή, προώθηση του εθνικού
σχεδιασμού για τη δημόσια υγεία – Ανάδειξη
του Κ.Ε.Ε.Λ. (Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων) σε εθνικό κέντρο διαχείρισης νοσημάτων και εμπλουτισμός των αρμοδιοτήτων
του – Επιπλέον, με τον νόμο αυτό το Εθνικό
Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.ΣΥ.
Κ.Φ., που συστήθηκε με την παρ. 1 του ν.
3106/2003), μετονομάσθηκε σε Ινστιτούτο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(Ι.Κ.Π.Α.) με βασική αρμοδιότητα την ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων
στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας.
 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ν. 3329/2005) – Μετονομασία των
ΠΕ.Σ.Υ.Π. σε Δ.Υ.Π.Ε. (Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας) χωρίς, ωστόσο, ουσιαστικές
αλλαγές στο οργανωτικο-διοικητικό περίγραμμα – Ίδρυση Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ.) – Επαναφορά του καθεστώτος ΝΠΔΔ για τα νοσοκομεία
του ΕΣΥ και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα οποία με τους νόμους 2889/2001 και
3106/2003, αντιστοίχως, είχαν μετατραπεί σε
αποκεντρωμένες μονάδες των ΠΕ.Σ.Υ.Π.
 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν.
3418/2005)–Αναπροσαρμογή του υφιστάμενου Κώδικα στις επιστημονικές και κοινωνικές
μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών.
 Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης (ν. 3457/2006) – Καταργείται η λίστα φαρμάκων και η πολιτική
φαρμάκου επικεντρώνεται σε στον έλεγχο της
συνταγογράφησης και των τιμών αποζημίωσης – Στον Ε.Ο.Φ. ιδρύεται πρωτοβάθμια
Επιτροπή για τη Διαφάνεια της Αποζημίωσης
Φαρμάκων αρμόδια για τον προσδιορισμό και
την κατάρτιση θεραπευτικών ομάδων και την
κατάταξη των φαρμάκων σε αυτές – Ο νόμος
επίσης αναθεωρεί τα κριτήρια γεωγραφικής
κατανομής των φαρμακείων.
 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις (ν. 3454/2006) – Ρυθμίζει θέματα που
αφορούν την ενίσχυση οικογενειών με τρία
παιδιά και τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας – Ιδρύεται Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.) υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υ.Υ.Κ.Α. καθώς και

Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες
(Ε.Π.Α. – ΑμεΑ) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
 Παρόλο που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ο νόμος 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα επηρεάζει και τον χώρο της υγείας (και κοινωνικής
φροντίδας) δεδομένου ότι πολλά έργα υποδομής υγείας έχουν ήδη υπαχθεί (ή πρόκειται
να υπαχθούν) στο νέο καθεστώς χρηματοδότησης που ορίζει ο νόμος αυτός. Υπό το καθεστώς των συμπράξεων, ο ιδιωτικός τομέας
θα αναλαμβάνει το κόστος κατασκευής των
έργων υποδομής (συμπεριλαμβανόμενων και
των έργων κοινωνικής υποδομής), όπως επίσης και τη συντήρηση και λειτουργία τους, ενώ
το κράτος θα «υπενοικιάζει» τις υποδομές για
ορισμένο χρονικό διάστημα (23-30 ετών).
 Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη αφορά την
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών 43/2000 «περί «περί
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής», και 78/2000 ««περί της ίσης
μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού αυτών, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας», με την ψήφιση του Νόμο 3304/2005.
Ο έλεγχος της εφαρμογής της «αρχής της ίσης
μεταχείρισης» αναλαμβάνεται από το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), το οποίο
είναι επίσης υπεύθυνο για τη σύνταξη ειδικού
κεφαλαίου στην Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων, που θα ανασκοπεί στην εφαρμογή της
αρχής αυτής στον εργασιακό χώρο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να
αντλήσει από τις παρακάτω ιστοσελίδες
www.mohaw.gr
www.ypakp.gr
www.parliament.gr

Πληροφορίες για εγγραφές
νέων μελών στην Επιστημονική
Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://eekp.kom.duth.gr

«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη
των υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια»
Τo 2005 ψηφίστηκε ένας νέος νόμος που καθόρισε εκ νέου την διαδικασία νομιμοποίησης
χωρίς, όμως να απομακρύνεται από τις βασικές αρχές των προηγούμενων (3386/2005).
Ο διαχωρισμός μεταξύ άδειας εργασίας και
άδειας παραμονής καταργείται και οι αλλοδαποί προκειμένου να παραμείνουν νόμιμα στην
χώρα πρέπει να αποκτούν άδεια διαμονής.
Σύμφωνα με το άρθρο 14, συγκροτούνται σε
κάθε περιφέρεια επιτροπές που καταγράφουν
τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, και καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών που θα πρέπει
να εκδοθούν. Οι εργοδότες καλούνται να καταθέσουν στον δήμο ή την κοινότητα αίτηση
για την πρόσληψη προσωπικού συνοδευόμενη από τραπεζικές εγγυητικές επιστολές που
αντιστοιχούν σε ποσό ίσο τουλάχιστον με
τριμηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη. Η
χορήγηση των αδειών διαμονής είναι άμεσα
συνδεδεμένη, όμως, όπως και στα προηγούμενα νομοθετήματα με συγκεκριμένες μορφές
εργασίας ενώ γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της
άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και
για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το άρθρο 12, δεν επιτρέπεται η
αλλαγή σκοπού, γεγονός που έχει ιδιαίτερα
αρνητικές συνέπειες στην μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη των μεταναστών γενικά. Για
να εκδώσει εξαρχής άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας,
οποιοσδήποτε αλλοδαπός θα πρέπει να διαθέτει 60000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό,
ποσό το οποίο με την έναρξη της δραστηριότητας θα πρέπει να μεταφέρεται σε τραπεζικό
ίδρυμα της χώρας και να συμβάλει η δραστηριότητα στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Επομένως ο νέος νόμος διατηρεί την κατάσταση προσωρινότητας που χαρακτηρίζει
το καθεστώς του μετανάστη και ενισχύει την
εξάρτηση του δικαιώματος διαμονής από συγκεκριμένου είδους εργασίες και εργασιακές
σχέσεις.
Παράλληλα συνεχίζεται το καθεστώς της ποινικοποίησης της εισόδου και εξόδου από την
χώρα χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα ( Άρθρα
83-84), ενώ οι υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής
ασφάλισης υποχρεούνται σε μη παροχή υπηρεσιών σε όσους δεν διαθέτουν άδεια διαμονής. Τόσο οι εργαζόμενοι αλλοδαποί που δεν
διαθέτουν άδεια διαμονής όσο και οι εργοδότες τους τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης και
πρόστιμα, ενώ οι άδειες λειτουργίας καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης ανακαλούνται για διαστήματα που φτάνουν και τους 12
μήνες σε περίπτωση που απασχολούν αλλοδαπούς χωρίς άδεια διαμονής. (Άρθρο 86).

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής
Για πρώτη φορά, όμως η νομοθεσία αναφέρεται και στην έννοια της «κοινωνικής ένταξης» καθώς και σε προγράμματα δράσης που
σκοπό έχουν την αποφυγή οποιασδήποτε
μορφής διακρίσεων σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών λόγω «φύλου, φυλής, χρώματος,
εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετήσιων χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας
ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας,
περιουσίας, αναπηριών, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού» (άρθρο 66). Αρμόδιο για
τα προγράμματα αυτά είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών. Ωστόσο, η έννοια της ένταξης
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σε σχέση με
την νομιμοποίηση και οικονομικο-κοινωνικοί
παράγοντες που οδηγούν στις διακρίσεις σε
βάρος των μεταναστών αγνοούνται. Σύμφωνα
με τον νόμο, μετά από μια συνεχή πενταετία
νόμιμης παραμονής στην χώρα οι αλλοδαποί,
μπορούν να κάνουν αίτηση για την έκδοση
άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας με την
προϋπόθεση να μπορούν να πιστοποιούνται
α. η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας
και β. γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας
και του ελληνικού πολιτισμού. (Άρθρα 67-69)
Παρόλα αυτά το πρόγραμμα νομιμοποίησης
που εφαρμόστηκε με βάση αυτόν τον νόμο
είχε, όπως και τα προηγούμενα έκτακτο χαρακτήρα.
Εξάλλου, η διάσταση μεταξύ όσων μεταναστών καταφέρνουν να αγοράσουν τα απαραίτητα ένσημα για την νομιμοποίηση και όσων
δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα ενισχύεται,
καθώς η γνώση του Ελληνικού πολιτισμού και
της γλώσσας που απαιτείται προϋποθέτει τον
χρόνο και την οικονομική άνεση για την εκμάθησή τους.
Δρ. Ελένη Καμπούρη

Eρευνήτρια ΚΕΚΜΟΚΟΠ
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«Μοντέρνοι καιροί»: η
έλευση του επιχειρηματικού
πανεπιστημίο�
υ
Το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας η πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει βρεθεί στο επίκεντρο
αντιπαραθέσεων που ξεπερνούν τα στενά όρια
του χώρου της και έχουν γίνει κεντρικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Οι αντιπαραθέσεις
αυτές ξεκινούν με βάση νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της ΝΔ, που όμως
έχουν επί της ουσίας προετοιμασθεί από την
προηγούμενη κυβέρνηση, αυτή του ΠΑΣΟΚ.
Υποστηρίζεται ότι οι πρωτοβουλίες αυτές προσπαθούν να απαντήσουν στην κρίση του δημόσιου πανεπιστημίου.
Είναι γεγονός ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι σε κρίση. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι η
κρίση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου
εκπορεύεται, σε μεγάλο βαθμό, από τα δύο
κυβερνητικά κόμματα που σήμερα διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους γι’ αυτή. Τα περισσότερα
από τα σημερινά κακώς κείμενα του δημόσιου πανεπιστημίου είναι δημιουργήματα των
δικών τους κυβερνήσεων. O εξοβελισμός της
αφιλοκερδούς επιστημονικής έρευνας (τουλάχιστον σαν πρόταγμα), το ανεξέλεγκτο κυνήγι
ιδιωτικών οικονομικών οφελών, τα φτηνά άνευ
αρχών παιχνίδια εξουσίας καλλιεργήθηκαν,
ευδοκίμησαν και αναπτύχθηκαν με την πολιτική και νομοθετική στήριξη των κυβερνήσεων
τους. Βέβαια, δεν είναι απλά οι πολιτικές των
δύο κυβερνητικών κομμάτων που οδήγησαν
στην κατάσταση αυτή. Αυτές εκφράζουν και
μορφοποιούν γενικότερες τάσεις μέσα στον
σύγχρονο καπιταλισμό, που – ειρήσθω εν
παρόδω – επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εάν σήμερα το πανεπιστήμιο αλλάζει
και από χώρος επιστημονικών δραστηριοτήτων
μη-συνδεόμενων (τουλάχιστον άμεσα) με επιχειρηματικά συμφέροντα μετατρέπεται σε «οίκο
εμπορίου» με την συνακόλουθη κατάπτωση του
ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργο, αυτό
απορρέει από συνολικότερες ανάγκες και προβλήματα του σύγχρονου καπιταλισμού.
Ο σύγχρονος καπιταλισμός εξακολουθεί να
κινείται στον απόηχο της δομικής κρίσης του
1973-75 που σήμανε ότι η μέχρι πρότινος αρχιτεκτονική του συστήματος έπαψε πλέον να
είναι λειτουργική. Μετά από την κρίση αυτή
όλοι οι κρίσιμοι δείκτες του καπιταλιστικού
συστήματος πήραν την κατιούσα και – πάρα
συγκυριακές ανακάμψεις – δεν έχουν ακόμη
επιτύχει την οικοδόμηση μίας νέας «χρυσής
εποχής» του συστήματος αντίστοιχης με αυτές του 19ου αι. και του 1950-70. Συνεπώς,
ξεκίνησε η επίπονη προσπάθεια αναζήτησης
και οικοδόμησης μίας νέας αρχιτεκτονικής. Τα
διαδοχικά κύματα των νεοσυντηρητικών αναδιαρθρώσεων των δεκαετιών του ’80 και του ’90
(εκπορευόμενες από νεοφιλελεύθερες αλλά
πλέον και σοσιαλφιλελεύθερες λογικές) αποτελούν προσπάθειες οικοδόμησης μιας νέας αρχιτεκτονικής. Βασικό κοινό στοιχείο τους είναι
η ακόμη πιο συστηματική κινητοποίηση όλων
των πόρων και των μηχανισμών του συστήματος για την αναστύλωση της καπιταλιστικής
κερδοφορίας. Μία πλευρά που έχει ιδιαίτερη
σημασία για το πανεπιστήμιο είναι ότι πρέπει
να περισταλούν (ή να αποκτήσουν μία παραγωγική διάσταση) μία σειρά μη-παραγωγικές
δαπάνες του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό
σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να έρθει
κοντύτερα στις διαδικασίες της καπιταλιστικής
παραγωγής και ταυτόχρονα να μειωθούν όσο
το δυνατόν περισσότερο όλες εκείνες οι εκπαιδευτικές δαπάνες που δεν συμβάλουν σε
αυτό. Κατά την γνώμη μας αυτό οδηγεί σε ένα
νέο μοντέλο πανεπιστημίου, διαφορετικό από
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οποιοδήποτε προηγούμενο, το οποίο μπορεί
να χαρακτηρισθεί ως «επιχειρηματικό πανεπιστήμιο». Το μοντέλο αυτό είναι ήδη κυρίαρχο
στις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες
και ιδιαίτερα στον αγγλοσαξωνικό κόσμο, που
σε μεγάλο βαθμό δίνει τον τόνο των διεθνών
εξελίξεων στο τομέα αυτό.
Το κεντρικό θεμέλιο του «επιχειρηματικού πανεπιστημίου» είναι η άμεση σύνδεση της παραγωγής επιστήμης με την κεφαλαιοκρατική
παραγωγική διαδικασία, δηλαδή η άμεση υπαγωγή της επιστήμης στο κεφάλαιο. Αυτό δεν
σημαίνει ότι καταργείται η διάσταση του πανεπιστημίου από την κοινωνική παραγωγή, γιατί
κάτι τέτοιο θα σηματοδοτούσε την ουσιαστική
κατάργηση του πανεπιστημίου. Ως γνωστόν,
το πανεπιστήμιο είναι γέννημα της αστικής κοινωνίας και βασίζεται στην αποστασιοποίηση
της γνώσης από την παραγωγή. Ταυτόχρονα
βέβαια η γνώση και η επιστήμη υπάγονται στο
κεφάλαιο. Η υπαγωγή όμως αυτή στα προηγούμενα μοντέλα πανεπιστημίου ήταν έμμεση.
Στο «επιχειρηματικό πανεπιστήμιο» η αποστασιοποίηση αυτή πανεπιστημίου και παραγωγής δεν καταργείται. Όμως, οι ανάγκες και
οι επιταγές της καπιταλιστικής παραγωγής και
συσσώρευσης έρχονται πλέον πολύ πιο κοντά
στο πανεπιστήμιο ενώ πληθαίνουν και ισχυροποιούνται οι μηχανισμοί σύνδεσης.
Η άμεση υπαγωγή της επιστήμης (και του πανεπιστημίου σαν βασικού τόπου συγκρότησης
της) στις προτεραιότητες του κεφαλαίου εκφράζεται και στα τρία βασικά πεδία του: την έρευνα, την εκπαίδευση και την διοίκηση. Η έρευνα
εμπορευματοποιείται όχι μόνον έμμεσα και σε
περιορισμένη έκταση, όπως στο παρελθόν,
αλλά πλέον και άμεσα και μάλιστα συστηματικά και σε μεγάλη έκταση. Δηλαδή ενισχύεται
ιδιαίτερα η εφαρμοσμένη έρευνα και μάλιστα
σε άμεση σύνδεση με ιδιωτικά επιχειρηματικά
συμφέροντα. Η εκπαιδευτική διαδικασία χάνει
τον αυστηρά επιστημονικό χαρακτήρα της και
συνδέεται πιο στενά με τις άμεσες προτεραιότητες του κεφαλαίου εν γένει αλλά πλέον και
επιμέρους ατομικών καπιταλιστών, πράγμα
σχεδόν αδιανόητο παλιότερα. Ενδεικτικά, πολλαπλασιάζονται τα προγράμματα σπουδών
«ποτ πουρί», που δεν έχουν κάποια συνεκτική
επιστημονική βάση αλλά αποτελούν ασταθή
συμπιλήματα επιστημονικών πεδίων. Αυτά είναι δημοφιλή στις επιχειρήσεις, τον κρατικό μηχανισμό και κατά συνέπεια στους υποψηφίους
φοιτητές αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν μεγάλη
βιωσιμότητα καθώς σύντομα αντικαθίστανται
από νέες «μόδες». Φυσικά οι απόφοιτοι τους
μπορεί στην ακμή των προγραμμάτων αυτών
να έχουν καλύτερες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης αλλά στην πτώση τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και φυσικά
εμπλέκονται στην ατέρμονη διαδικασία επανακατάρτισης. Τέλος, στην διοικητική λειτουργία των πανεπιστημίων εισάγονται εταιρικά
πρότυπα, πράγμα που την εξομοιώνει με αυτή
των επιχειρήσεων και φυσικά διαμορφώνει ένα
πολύ πιο πρόσφορο περιβάλλον για την διαπλοκή μεταξύ τους.
Οι προωθούμενες νομοθετικές αλλαγές πράγματι προωθούν μία λύση στην κρίση του πανεπιστημίου. Όμως η λύση αυτή δεν υπαγορεύεται από τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής
πλειοψηφίας αλλά από αυτά του κόσμου των
επιχειρήσεων. Η τυχόν επιτυχία τους θα έχει
σαν αποτέλεσμα την ζοφερή κατάσταση των
πανεπιστημίων, ιδιαίτερα στον αγγλοσαξωνικό
κόσμο, για την οποία ακόμη και υποστηρικτές
της πλέον διαμαρτύρονται ότι πήρε ακραίες
μορφές.
Σταύρος Μαυρουδέας
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης και μάθησης, και ιδιαίτερα η προαγωγή της διδασκαλίας, έρευνας και διάδοσης της γνώσης στον τομέα της
κοινωνικής πολιτικής
Αναλυτικότερα οι σκοποί της Εταιρείας είναι:
(α) Η προβολή του ρόλου και της σημασίας της κοινωνικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των ατομικών, κοινωνικών και οικονομικών αναγκών.
(β) Η συμβολή στην κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων και στη διερεύνηση των επιπτώσεων τους μέσα από την προοπτική διαφορετικών διεπιστημονικών και ιδεολογικών παραδόσεων.
(γ) Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συναντήσεων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και η διεύθυνση ή η ανάθεση
επιστημονικής έρευνας.
(δ) Η εκτύπωση, δημοσίευση και διανομή επιστημονικού περιοδικού, βιβλίων και εργασιών σχετικά με τους στόχους της Εταιρείας,
(ε) Η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που έχουν παρόμοιους ή συναφείς στόχους.
(στ) Η εν γένει προαγωγή του (δι-)επιστημονικού διαλόγου σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.
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