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ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟ
1. Υπουργό Εργαςίασ, κο Κ. Χατηθδάκθ,
ypourgos_erg@yeka.gr
2. Υπουργό Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, κο Κ.
Ριερρακάκθ, sec@mindigital.gr
Αξιότιμοι κ.κ. Τπουργοί,
Εκ μζρουσ του Συνδζςμου Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδασ, ο οποίοσ είναι Νομικό Ρρόςωπο
Δθμοςίου Δικαίου, αρικμεί ζωσ ςιμερα 9000 μζλθ, εκπροςωπεί επιςτθμονικά και επαγγελματικά
όλουσ τουσ Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ τθσ χϊρασ και ςυμμετζχει ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ, ςτο
ςχεδιαςμό αλλά και ςτθν εφαρμογι (μζςω των μελϊν του) τθσ Κοινωνικισ πολιτικισ, κα κζλαμε
να ςασ γνωρίςουμε τα εξισ:
Με τον πρόςφατο Νόμο 4961/2022 (Αϋ146) τροποποιικθκαν ςθμαντικά οι διαδικαςίεσ
πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ και χοριγθςθσ παροχϊν και υπθρεςιϊν ςτα Άτομα με Αναπθρία.
Ειδικότερα, οι ανωτζρω διαδικαςίεσ διεκπεραιϊνονται πλζον μζςω του πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ με τθν επωνυμία «Εκνικι Ρφλθ Αναπθρίασ», το οποίο είναι προςβάςιμο μζςω τθσ
Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ηλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (e-Ε.Φ.Κ.Α.), υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων,
Σε εφαρμογι τθσ παραγράφου 4 του άρθρου 102 του ανωτζρω Νόμου από 16/9/2002 κάκε
αίτθμα για ςυνταξιοδοτικζσ, επιδοματικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ παροχζσ ι κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία για τα άτομα με αναπθρία εξετάηεται μόνο μετά
από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ. Διαχωρίηεται, δθλαδι, θ
πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ από τθν αίτθςθ για τισ κάκε είδουσ προνοιακζσ ι ανταποδοτικζσ
αναπθρικζσ παροχζσ – υπθρεςίεσ. Ζτςι, για τθ χοριγθςι τουσ, αντί μίασ απαιτοφνται πλζον δφο
αιτιςεισ, μια για πιςτοποίθςθ αναπθρίασ ςτα ΚΕΡΑ και εν ςυνεχεία και ςε δεφτερο χρόνο μετά τθν
ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ του ΚΕΡΑ κα υποβάλλεται θ αίτθςθ για τθν παροχι – υπθρεςία. Συνζπεια
των παραπάνω είναι ότι, αντί να απλοποιοφνται, περιπλζκονται οι απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ, αντί
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να διευκολφνονται, επιβαρφνονται με επιπλζον ταλαιπωρία τα Άτομα με Αναπθρία και αντί να
επιταχφνεται, επιβραδφνεται ο χρόνοσ απονομισ των παροχϊν.
Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Νόμου, θ υποβολι των αιτιςεων για τθν πιςτοποίθςθ
τθσ αναπθρίασ και θ άςκθςθ τθσ προςφυγισ από τον ενδιαφερόμενο αςφαλιςμζνο ι αναςφάλιςτο
μπορεί να γίνει και με τθ ςυνδρομι των υπαλλιλων των Κζντρων Κοινότθτασ.
Από τα ανωτζρω γίνεται αντιλθπτό ότι, για ακόμθ μία φορά, τα Κζντρα Κοινότητασ που είναι ιδθ
επιφορτιςμζνα με τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ υποβολισ αιτιςεων για το Ελάχιςτο Εγγυημζνο
Ειςόδημα, το Επίδομα τζγαςησ, τα Προνοιακά Επιδόματα και το Επίδομα Αναςφάλιςτων
Τπερηλίκων επιβαρφνονται με νζεσ αρμοδιότθτεσ διοικθτικοφ τφπου, με ςυνζπεια τθ ςτρζβλωςθ
του βαςικοφ ςκοποφ λειτουργίασ τουσ για τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ των τοπικϊν πολιτικϊν
κοινωνικισ προςταςίασ, -ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 4368/2016-, τθν ολιςτικι υποςτιριξθ των
ωφελοφμενων τουσ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθν
παροχι ολοκλθρωμζνθσ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ, τθν ενιςχυμζνθ ςτιριξθ ςε ομά και
μετανάςτεσ, το παιδί και τθν οικογζνεια ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ ΥΑ 15834/237/2019.
Για άλλθ μία φορά, αφενόσ χωρίσ να ληφθεί υπόψη η υποςτελζχωςη και θ ζλλειψη μόνιμου
προςωπικοφ και αφετζρου χωρίσ προθγοφμενθ διαβοφλευςθ με τισ Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ τθσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, μεταφζρονται αρμοδιότθτεσ ςτα Κζντρα
Κοινότθτασ και κατ’ επζκταςθ ςτισ Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ των Διμων χωρίσ καμία πρόβλεψθ για
προςωπικό και πόρουσ.
Με τον τρόπο αυτό, τα Κζντρα Κοινότθτασ από κοινωνικι δομι παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ
φροντίδασ, αντί να ενιςχυκοφν, μετατρζπονται ςε Γραφεία Ραραλαβισ Αιτιςεων και το
εξειδικευμζνο προςωπικό τουσ (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι κ.α.) αντί να παρζχει υπθρεςίεσ
ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ και κοινωνικισ φροντίδασ, κα διαβιβάηει αιτιςεισ. Επιπρόςκετα,
πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ των ΟΤΑ και τα Κζντρα Κοινότθτασ, που
οργανικά και λειτουργικά εντάςςονται ςε αυτζσ και που αποτελοφν τισ κατεξοχιν υπθρεςίεσ
παροχισ πρωτοβάκμιασ και επείγουςασ κοινωνικισ φροντίδασ, ςτισ οποίεσ ανατίκενται και οι
οποίεσ αναλαμβάνουν, ελλείψει εξειδικευμζνων Υπθρεςιϊν, και τισ περιπτϊςεισ παιδικισ
προςταςίασ, είναι δραματικά υποςτελεχωμζνεσ. Ππωσ αντιλαμβάνεςκε, ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ
είναι αδφνατθ θ παροχι ακόμα και των πιο επειγουςϊν υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε
αυτοφσ που τισ ζχουν ανάγκθ.
Με δεδομζνα τα παραπάνω, παρακαλοφμε όπωσ προχωριςετε ςτθν:
1. ενοποίθςθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ και τθσ
χοριγθςθσ ςυνταξιοδοτικϊν επιδοματικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν παροχϊν ι
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςτα Άτομα με Αναπθρία,
2. ανάκεςθ τθσ διεκπεραίωςθσ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ και τθσ χοριγθςθσ
ςυνταξιοδοτικϊν επιδοματικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν παροχϊν για αςφαλιςμζνουσ
αποκλειςτικά ςτα οικεία Αςφαλιςτικά Ταμεία,
3. κατάργθςθ τθσ πρόβλεψθσ για υποβολι αιτιςεων από αςφαλιςμζνουσ ςτα Κζντρα
Κοινότθτασ,
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4. ζνταξθ των Κζντρων Κοινότθτασ ςτουσ ΟΕΥ των Διμων και μετατροπι των ςυμβάςεων του
προςωπικοφ τουσ ςε αορίςτου χρόνου,
5. ενίςχυςθ των Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν των Διμων και των Δομϊν τουσ (Κζντρα Κοινότθτασ,
Δομζσ Ραροχισ Αγακϊν, Δομζσ Αςτζγων, ΚΑΡΗ, Βοικειασ ςτο Σπίτι κ.α.) με επιπλζον
προςωπικό και πόρουσ.
Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω διαςαφινιςθ και ςυνεργαςία.
Με εκτίμηςη

Για το Διοικητικό υμβοφλιο

Κοινοποίηςη:
1. Υφυπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, κα Δ. Μιχαθλίδου(welfare@yeka.gr
2. Γενικό Γραμματζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κο Γ. Σταμάτθ (ggp@yeka.gr)
3. Ρρόεδρο ΟΡΕΚΑ, κα Ξ. Ραπαςταφρου (protokollo@opeka.gr)
4. Ρρόεδρο ΚΕΔΕ, κο Δ. Ραπαςτεργίου (info@kede.gr)
5. Ρρόεδρο ΕΣΑμεΑ, κο Ι. Βαρδακαςτάνθ (esaea@otenet.gr)
6. ΣΚΟΙΝΔΑΦ (skoindaf@gmail.com)
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