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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Χαράλαµπος Οικονόµου,
Χριστόφορος Σκαµνάκης, Μαρίνα Αγγελάκη
-επιµέλεια-

∆ελτίο Τύ̟ου
Σύντοµα θα κυκλοφορήσει
Ο ̟αρών συλλογικός τόµος σχεδιάστηκε ̟ρωτίστως ως διδακτικό εγχειρίδιο και α̟οτελεί µια κριτική εισαγωγή σε θέµατα κοινωνικής ̟ολιτικής και κοινωνικού κράτους. Α̟οσκο̟εί στην κάλυψη των βασικών
αναγκών των φοιτητών και σ̟ουδαστών, αλλά και όλων όσων θέλουν να
α̟οκτήσουν βασικές εισαγωγικές γνώσεις σε αυτά τα ̟εδία. Πολυε̟ί̟εδες ̟ροσεγγίσεις εξετάζουν τις βασικές έννοιες, το ̟εριεχόµενο και την
εξέλιξη του σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Παρουσιάζονται οι ε̟ιµέρους κοινωνικές και δηµόσιες ̟ολιτικές, ό̟ως η α̟ασχόληση και οι
εργασιακές σχέσεις, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, η κοινωνική ̟ρόνοια και ο κοινωνικός α̟οκλεισµός, οι ̟ολιτικές για τους µετανάστες
και τους ̟ρόσφυγες, η εκ̟αιδευτική ̟ολιτική. Κοινωνικοί κίνδυνοι,
κοινωνική ̟ροστασία, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνικά ̟ροβλήµατα,
κοινωνική συνοχή είναι οι άξονες γύρω α̟ό τους ο̟οίους δοµούνται
αυτές οι ̟ολιτικές. Οι οριζόντιου χαρακτήρα κοινωνικές ̟ολιτικές ε̟ικεντρώνονται στο φύλο, την το̟ική αυτοδιοίκηση, το υ̟ερεθνικό και
Ευρω̟αϊκό ̟εδίο, την κοινωνική οικονοµία και την ε̟ιχειρηµατικότητα. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος των βασικών ̟υλώνων και εργαλείων
άσκησης και εφαρµογής κοινωνικών ̟ολιτικών, ό̟ως ο ρόλος της κυβέρνησης, των συνδικάτων, της κοινωνίας ̟ολιτών και των ε̟ιχειρήσεων. Τα κεφάλαια του τόµου, γραµµένα α̟λά και κατανοητά α̟ό
έµ̟ειρους ̟ανε̟ιστηµιακούς και ειδικευµένους στο αντικείµενο ερευνητές, ̟ροσφέρουν µια συνολική και ̟εριεκτική εικόνα των αντίστοιχων ̟ολιτικών, της εξέλιξης και της εφαρµογής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡOΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

1. Κοινωνικό κράτος και κοινωνική ̟ολιτική σε ιστορική ̟ροο̟τική, Θεόδωρος Σακελλαρό̟ουλος
2. Θεωρίες του κοινωνικού κράτους, Βαρβάρα Λαλιώτη
3. Ιστορικές µορφές του κράτους ̟ρόνοιας µετά τον Β’ Παγκόσµιο ̟όλεµο, ∆ιονύσης Γράβαρης
4. Εργασία και Αλληλεγγύη: ∆ιαδροµές διαµόρφωσης της κοινωνικής ̟ολιτικής α̟ό τα κάτω,
Ιορδάνης Ψηµµένος
5. Κοινωνικοί κίνδυνοι, κοινωνικές ανάγκες, κοινωνική αλληλεγγύη, Ανδρέας Φερώνας
6. Ο ρόλος των Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων στο σύγχρονο κράτος ̟ρόνοιας, Άγγελος Στεργίου

B΄ ΜΕΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ
7. Ο µεταβαλλόµενος κόσµος της εργασίας στο µεταφορντικό κα̟ιταλιστικό µοντέλο, Μάνος Σ̟υριδάκης
8. Κρατικές ̟ολιτικές για την διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων, Γιάννης Κουζής
9. Κράτος και ̟ολιτικές α̟ασχόλησης στο ̟εδίο της οικονοµικής και κοινωνικής ̟ολιτικής,
Α̟όστολος ∆εδουσό̟ουλος
10. Ανεργία και ̟ολιτικές α̟ασχόλησης: η ελληνική ̟ερί̟τωση στο ̟λαίσιο του Ευρω̟αϊκού ̟εριβάλλοντος,
Νίκος Ναγό̟ουλος και Κώστας Ρόντος
11. Πολιτικές υγείας, Χαράλαµ̟ος Οικονόµου
12. Οι ̟ολιτικές στον τοµέα των συντάξεων, Μαρίνα Αγγελάκη
13. Τα οικονοµικά της κοινωνικής ασφάλισης, Γιώργος Συµεωνίδης
14. Πολιτικές κοινωνικής ̟ρόνοιας, Μαρία ∆ούκα
15. Πολιτικές κατα̟ολέµησης του κοινωνικού α̟οκλεισµού, ∆έσ̟οινα Πα̟αδο̟ούλου
16. Πολιτικές ελάχιστου εισοδήµατος, Βαρβάρα Λαλιώτη
17. Πολιτικές για την οικογένεια και το ̟αιδί, Αγγελική Αθανασο̟ούλου και Κατερίνα Βασιλικού
18. Η εκ̟αιδευτική ̟ολιτική ως κοινωνική ̟ολιτική, Γιώργος Σταµέλος
19. Πολιτικές µετεκ̟αίδευσης, κατάρτισης, δια βίου µάθησης, Άγγελος Καβασακάλης
20. Η στεγαστική ̟ολιτική ως κοινωνική ̟ολιτική, Νίκος Κουραχάνης
21. Πολιτικές για την µετανάστευση. Ένα θεωρητικό ̟λαίσιο µελέτης, Α̟όστολος Καψάλης
22. Πολιτικές για τους ̟ρόσφυγες, Νίκος Ξυ̟ολυτάς

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
23. Η διάσταση του φύλου στην κοινωνική ̟ολιτική, Μαρία Στρατηγάκη
24. Περιφερειακές και το̟ικές κοινωνικές ̟ολιτικές, Χριστόφορος Σκαµνάκης
25. Κοινωνική οικονοµία και κοινωνική ε̟ιχειρηµατικότητα, Κώστας Γεώρµας και Αντώνιος Κώστας
26. Υ̟ερεθνικές ̟ολιτικές και ευρω̟αϊκή κοινωνική ̟ολιτική, Μαρίνα Αγγέλακη
27. Βιώσιµη ανά̟τυξη και ̟ολιτικές στο ̟λαίσιο του ΟΗΕ, Νίκος Τράντας

∆΄ ΜΕΡΟΣ
ΠΥΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28. Η κυβέρνηση Ι: Αναδιανοµή και κρατικός ̟ροϋ̟ολογισµός, Μαρία Συρµαλή
29. Η κυβέρνηση ΙΙ: Η οργάνωση και η διοίκηση των κοινωνικών υ̟ηρεσιών και φορέων,
Γεώργιος Φιλι̟̟ίδης και Αντώνιος Κώστας
30. Τα συνδικάτα: ∆ιεκδίκηση, δια̟ραγµάτευση, κοινωνικός διάλογος, συµµετοχή, Γιώργος Μ̟ιθυµήτρης
31. Η Κοινωνία I: Ο ρόλος της κοινωνίας ̟ολιτών και του εθελοντισµού στην ̟αροχή κοινωνικής φροντίδας και
κοινωνικής ̟ροστασίας, Αλέξανδρος Αφουξενίδης
32. Η κοινωνία II: Εθελοντικοί φορείς κοινωνικής φροντίδας και οργανωσιακή µάθηση, Παναγιώτα Βάθη
33. Οι ε̟ιχειρήσεις: Η Κοινωνική ευθύνη των ε̟ιχειρήσεων, Τριαντάφυλλος Πα̟αφλωράτος
34. Σχεδιασµός, εφαρµογή και αξιολόγηση της κοινωνικής ̟ολιτικής, Κώστας ∆ηµουλάς
35. Μετρώντας την οικονοµική ανισότητα και φτώχεια, Χρήστος Πα̟αθεοδώρου

