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Η αλαπιεξώηξηα ππνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Θεανώ Φωτίοσ  θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο  Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη  Νέαο Γεληάο Πασσανίας Παπαγεωργίοσ  

παξαρώξεζαλ θνηλή ζπλέληεπμε Τύπνπ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο κε ζέκα 

«Η ζςνεπγαζία ηος Υποςπγείος και ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ με ζηόσο ηην 

πιο ολοκληπωμένη και ποιοηικόηεπη εξςπηπέηηζη ηων πολιηών από ηο 

δίκηςο ηων Κένηπων Κοινόηηηαρ», ζηελ νπνία παξεπξέζεθε θαη ραηξέηεζε ν 

ππνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο 

Γεώργιος Κατρούγκαλος.  

 

Η θ. Φωηίνπ ελεκέξωζε όηη ε ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο ηωλ δύν ππνπξγείωλ, 

ππεξβαίλνληαο ηα απζηεξά πιαίζηα ηωλ αξκνδηνηήηωλ θαη ελεξγεηώλ ηνπ 

θάζε ελόο, αλαδεηθλύεη ηελ θνκβηθή ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ 250 

Κέληξωλ Κνηλόηεηαο ζηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο, γηα ηελ ππνδνρή, 

εμππεξέηεζε θαη δηαζύλδεζε ηωλ επάιωηωλ πνιηηώλ κε όια ηα 

πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο θνηλωληθήο πξνζηαζίαο  πνπ πινπνηνύληαη 

ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Μέζω ελόο εληαίνπ γεωπιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, ν πνιίηεο ζα κπνξεί 

λα εγγξάθεηαη απεπζείαο ζην κεηξών ωθεινπκέλωλ ην νπνίν ζα 

επηθνηλωλεί κε ηα άιια δύν κεηξώα, ηωλ  θνξέωλ πξόλνηαο θαη ηωλ 

πξνγξακκάηωλ.  

Η Γεληθή Γξακκαηεία  Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη  Νέαο Γεληάο πξόηεηλε ζην 

ππνπξγείν λα παξέκβεη κε έλαλ ηξηπιό ξόιν, ωο πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο, ωο 



πξνο ην ππνπξγείν θαη ωο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζα ζηειερώζνπλ ηα 

Κέληξα Κνηλόηεηαο.  

Τελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε έθαλε ν Γεληθόο Γξακκαηέα  Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη  Νέαο Γεληάο Παπζαλίαο-Αλδξέαο Παπαγεωξγίνπ. 

Ο θ. Παπαγεωξγίνπ αθνύ επραξίζηεζε ηελ θ. Φωηίνπ γηαηί εμαξρήο 

αγθάιηαζε ηελ πξόηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο κε δηάζεζε λα 

μεπεξαζηνύλ ηα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνέθππηαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία απηή. 

Τόληζε όηη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο  είλαη ν θνξέαο πνπ 

έξρεηαη λα ζπλδξάκεη ην έξγν ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο, πξνζθέξνληαο 

πξνζηηζέκελε αμία. Γηα πξώηε θνξά ζην λέν ΔΣΠΑ, γίλεηαη πξάμε θαη 

επηθπξώλεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο ΚΥΑ γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ Κέληξωλ 

Κνηλόηεηαο ε ζπλέξγεηα κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ επηρεηξεζηαθώλ 

πξνγξακκάηωλ, δεκηνπξγώληαο λέεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αθνύ κεηώλεηαη 

ην δηνηθεηηθό θόζηνο ηνπ έξγνπ ηωλ Κ.Γ.Β.Μ. ελώ απμάλεηαη ην πνζό πνπ ζα 

δηαηεζεί ζηηο δξάζεηο γηα ηνπο επωθεινύκελνπο. Υινπνηείηαη έηζη ε βαζηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο γηα δεκηνπξγία θαιώλ πξαθηηθώλ αμηνπνίεζεο 

ηνπ ΔΣΠΑ. 

Η ακνηβαία ζπλδξνκή θαη ε ππνζηήξημε κεηαμύ  ΚΓΒΜ θαη Κέληξωλ 

Κνηλόηεηαο, εληζρύεη ην ζηόρν ηεο δεκηνπξγίαο ελόο νινθιεξωκέλνπ 

ζεκείνπ πιεξνθόξεζεο ηωλ πνιηηώλ γηα δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 

θνηλωληθή έληαμε, ηελ πξόλνηα, ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε, ηελ πηζηνπνίεζε 

δεμηνηήηωλ θαη ηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε. Παξάιιεια, ε παξαπάλω 

ζπλέξγεηα ζα ζπλεηζθέξεη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ ελεκέξωζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηωλ δεκνηώλ γηα ηηο δξάζεηο ηωλ Κέληξωλ Κνηλόηεηαο.  

 


