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Θζμα: «υνζχιςη λειτουργίασ των Κζντρων Κοινότητασ και των Κοινωνικϊν Δομϊν
Άμεςησ Αντιμετϊπιςησ τησ Φτϊχειασ κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο»
το πλαίςιο των 13 Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων κατά τθν
τρζχουςα προγραμματικι περίοδο 2014-2020 ςυνζχιςαν τθ λειτουργία τουσ οι
Κοινωνικζσ Δομζσ Άμεςθσ Αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ (κοινωνικά παντοπωλεία,
κοινωνικά φαρμακεία, δομζσ παροχισ ςυςςιτίων) ενϊ ξεκίνθςαν τθ λειτουργία τουσ
τα Κζντρα Κοινότθτασ ςε όλθ τθν επικράτεια.
Οι δομζσ αυτζσ παρζχουν ολιςτικι υποςτιριξθ μζςα από τθν παροχι ενόσ
ςυνολικοφ πλζγματοσ υπθρεςιϊν με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ, του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και κάκε μορφισ διακρίςεων. Επιπλζον, ςτα Κζντρα
Κοινότθτασ με παραρτιματα για Ρομά και Μετανάςτεσ οι αντίςτοιχοι πλθκυςμοί
απευκφνονται για πιο εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ ζχουν ςχζςθ με τα
ιδιαίτερα προβλιματα που αντιμετωπίηουν με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του βιοτικοφ
τουσ επιπζδου και τθν πλιρθ κοινωνικι τουσ ζνταξθ.
ιμερα, λειτουργοφν περιςςότερα από 270 Κζντρα Κοινότθτασ και 250
Κοινωνικζσ Δομζσ Άμεςθσ Αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ ςε όλθ τθ χϊρα ενϊ
εργάηονται περιςςότεροι από 700 κοινωνικοί λειτουργοί κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ
ειδικότθτεσ με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Οι παραπάνω δομζσ
ςτα ζξι χρόνια λειτουργίασ τουσ ζχουν εξυπθρετιςει ςυνολικά πάνω από 700.000

πολίτεσ που διαβιοφν ςτα όρια τθσ φτϊχειασ και βρίςκονται ςε κίνδυνο κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ.
φμφωνα με τθν Εκνικι τρατθγικι για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ και Μείωςθ
τθσ Φτϊχειασ 2021 – 2027 του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων,
«Τα Κζντρα Κοινότθτασ εξακολουκοφν να διαδραματίηουν κομβικό ρόλο και
αναμζνεται, κατά τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο, να αναβακμιςτεί ο ρόλοσ
τουσ και να υποςτθριχκεί πλζον από τα κατάλλθλα εργαλεία. Για τον ςκοπό αυτό,
ςχεδιάηεται θ ανάπτυξθ και λειτουργία των Κοινωνικών Κζντρων, τα οποία κα
λειτουργοφν ςτουσ ΟΤΑ α’ βακμοφ, ωσ δομζσ ςυμπλθρωματικζσ των Κοινωνικών
Υπθρεςιών τουσ και κα εποπτεφονται από αυτζσ κατ’ αντιςτοιχία με τθν ζωσ ςιμερα
λειτουργία των Κζντρων Κοινότθτασ. Ωςτόςο, το Κοινωνικό Κζντρο, ωσ ενιαία πλζον
δομι κα παρζχει, ςε επίπεδο Διμου, τισ υπθρεςίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ και
κοινωνικισ ζνταξθσ που ζωσ ςιμερα παρζχονται τόςο από τα Κζντρα Κοινότθτασ
όςο και τισ Δομζσ Φτώχειασ».
Επιπρόςκετα, «Ο ςχεδιαςμόσ προβλζπει πωσ τα ςτελζχθ των υφιςτάμενων
Κζντρων Κοινότθτασ και Δομών Φτώχειασ κα εξακολουκιςουν να παρζχουν τισ
υπθρεςίεσ τουσ ςτα Κοινωνικά Κζντρα και κατά τθν επόμενθ Προγραμματικι
Περίοδο».
Από τισ 13/12/20221 και ζπειτα λήγουν οι πράξεισ του φυςικοφ
αντικειμζνου ενόσ μεγάλου αριθμοφ των ζργων των Κζντρων Κοινότητασ και των
Δομϊν Φτϊχειασ ενϊ ςταδιακά μζχρι τισ 31/12/2023 θα ζχουν λήξει όλεσ. Αυτό
κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παφςθ τθσ εργαςίασ ενόσ μεγάλου αρικμοφ κοινωνικϊν
λειτουργϊν κακϊσ και άλλων επαγγελματιϊν, οι οποίοι εκτόσ των κυρίων
αρμοδιοτιτων που απορρζουν από τθν ςχετικι νομοκεςία, ζχουν αναλάβει μια
ςειρά κακθκόντων2 ςε μια προςπάκεια υποςτιριξθσ και ενίςχυςθσ των
υποςτελεχωμζνων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των ΟΣΑ Α’ βακμοφ.
Παράλλθλα, όμωσ, θ λιξθ των εν λόγω ζργων κα επιφζρει τθν διακοπι
πρόςβαςθσ ςε μια ςειρά παροχϊν και ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ςε ζνα ακόμθ
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μεγαλφτερο αρικμό ωφελοφμενων, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, ενζχοντασ τον
κίνδυνο μεγαλφτερθσ όξυνςθσ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Δεδομζνθσ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ χϊρασ και τθν υιοκζτθςθ τθσ
ςτρατθγικισ
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Δικαιωμάτων και τουσ αντίςτοιχουσ ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ που απορρζουν
από αυτά και λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπόψθ το μεγάλο αρικμό ωφελοφμενων
κακϊσ και τισ κοινωνικοοικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ και τθσ τρζχουςασ
ενεργειακισ κρίςθσ, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε για τα εξισ:
1. Ο ςχεδιαςμόσ που προβλζπεται ςτην Εθνική τρατηγική για την Κοινωνική
Ζνταξη και Μείωςη τησ Φτϊχειασ περί μεταςχηματιςμοφ των παραπάνω ςε
Κοινωνικά Κζντρα θα υλοποιηθεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο ή
θα ςυνεχίςουν ωσ διακριτζσ δομζσ;
2. Ποιεσ
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προγραμματιςτεί για το επόμενο διάςτημα προκειμζνου οι παραπάνω να
ςυνεχίςουν την απρόςκοπτη λειτουργία τουσ ωσ Κοινωνικά Κζντρα ή ωσ
διακριτζσ δομζσ, ζχοντασ υπόψη πωσ οι υφιςτάμενεσ πράξεισ λήγουν ςε
λιγότερο από 7 μήνεσ;
3. Ποιεσ ενζργειεσ προβλζπονται προκειμζνου το υφιςτάμενο προςωπικό των
παραπάνω δομϊν να εξακολουθήςει να παρζχει τισ υπηρεςίεσ του κατά τον
επικείμενο μεταςχηματιςμό τουσ ςε Κοινωνικά Κζντρα ή ωσ διακριτζσ, ζχοντασ
υπόψη

πωσ

η

νζα

προγραμματική
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νζεσ

χρηματοδοτοφμενεσ πράξεισ;
Σζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ο επικείμενοσ μεταςχθματιςμόσ των δομϊν
ςε Κοινωνικά Κζντρα αποτελεί κετικι εξζλιξθ για το ςφςτθμα κοινωνικισ
προςταςίασ, υπό το πρίςμα βζβαια τθσ δζςμευςθσ εκ μζρουσ τθσ Πολιτείασ για τθν
ςυνζχιςθ απαςχόλθςθσ των υφιςτάμενων εργαηομζνων.
Ωςτόςο, πάγια θζςη και διεκδίκηςη του ΚΛΕ αποτελεί η πλήρησ
ςτελζχωςη των Κοινωνικϊν Τπηρεςιϊν με μόνιμο προςωπικό και η ζνταξη όλων
των Κοινωνικϊν Δομϊν ςτη Διεφθυνςη Κοινωνικήσ Προςταςίασ των ΟΣΑ Α’
βαθμοφ, παρζχοντασ με αυτό τον τρόπο ολοκληρωμζνεσ υπηρεςίεσ κοινωνικήσ
προςταςίασ και ζνταξησ προσ όλουσ τουσ πολίτεσ ενϊ δεν επικροτεί την κάλυψη

των κενϊν του ςυςτήματοσ κοινωνικήσ φροντίδασ μζςω ςυγχρηματοδοτοφμενων
προγραμμάτων.
ασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθν απάντθςθ ςασ και δθλϊνουμε τθ
διακεςιμότθτα μασ να ςυμβάλλουμε με τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι
εμπειρία των μελϊν μασ κατά το ςχεδιαςμό λειτουργίασ των Κοινωνικϊν Κζντρων.
Παραμζνουμε ςτθ διάκεςθ ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ και
πλθροφορία.
Για το Δ

Πίνακασ Αποδεκτϊν:
1. Τπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, κο Χατηθδάκθ
2. Τφυπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, κα Μιχαθλίδου
3. Γενικό Γραμματζα

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και

Καταπολζμθςθσ τθσ

Φτϊχειασ, κο ταμάτθ
Κοινοποίηςη
1. Ειδικι Τπθρεςία υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων Ευρωπαϊκοφ
Κοινωνικοφ Σαμείου
2. Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ

