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Αθήνα 16/03/2015 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γ. Παηούλης: Οι προηάζεις ηης Κ.Δ.Γ.Δ. για ηη δημιοσργία ενός νέοσ 
Κράηοσς ποσ θα δίνει προηεραιόηηηα ζηην ενίζτσζη ηης κοινωνικής 

ζσνοτής και αλληλεγγύης 

 

Προζσνεδριακή εκδήλωζη ηης ΚΔΓΔ ζηο Βόλο 

Σηελ αλάγθε λα θαηαζηεί ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε «γλήζηνο ζεζκηθφο 

εθθξαζηήο ελφο λένπ Κξάηνπο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο» αιιά 

θαη λα εθαξκνζηνχλ νινθιεξσκέλεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζε ηνπηθφ επίπεδν  

αλαθέξζεθε ζηελ εηζήγεζή ηνπ ν πξφεδξνο ηεο ΚΕΔΕ θαη πξφεδξνο ηεο 

Επηηξνπήο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Γηψξγνο  Παηνχιεο. 

Σην πιαίζην απηφ πξφηεηλε:  

 Η Τνπηθή Απηνδηνίθεζε α΄ βαζκνχ πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηε 

δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ησλ Επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ, αιιά 

θαη άιισλ ζπλαθψλ Κνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπ λένπ 

ΕΣΠΑ (2014-2020) 

 Η ΚΕΔΕ  θαη νη ΟΤΑ κπνξνχλ λα  δηαρεηξηζζνχλ κε δηαθάλεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πφξνπο ηνπ ΕΣΠΑ πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

έξγα θαη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο Ο.Τ.Α. ηεο ρψξαο. Να 

πξνσζεζεί ε αμηνπνίεζε θνλδπιίσλ απφ αλαμηνπνίεηνπο πφξνπο ηνπ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, απφ Τνκεαθά ε Επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, 

θαηεπζχλνληαο ηνπο  ζε πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 

δξάζεσλ ηεο  Απηνδηνίθεζεο.     

 Aμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ λένπ ΕΣΠΑ 2014-2020 απφ ηνπο Ο.Τ.Α. α’ 

βαζκνχ, γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δξάζεσλ θαη 
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παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηνπο  πνιίηεο 

κε  έκθαζε ζηηο εππαζείο νκάδεο ιφγσ θαη ηεο παξνχζαο ζπγθπξίαο 

(π.ρ. Άζηεγνη , Άλεξγνη, Άκεα θ.α.). 

 Σπκκεηνρή εθπξνζψπσλ  ηεο ΚΕΔΕ θαη ησλ ΠΕΔ ζηηο Επηηξνπέο 

Παξαθνινχζεζεο ησλ Ε.Π. ηνπ ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ωο πξνο ηα ζέκαηα Πρωηοβάθμιας θρονηίδας Υγείας και Προαγωγής ηης 

Υγείας πξφηεηλε : 

 Θεζκνζεηεκέλε ιεηηνπξγία Δεκνηηθψλ Ιαηξείσλ θαη Φαξκαθείσλ κε 

ηελ πηζηνπνίεζε δνκψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.  

 Οπζηαζηηθή απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, αλαδεηθλχνληαο φηη ε απνθέληξσζε απηή είλαη πξνο 

ζπκθέξνλ ηφζν ηεο δεκφζηαο πγείαο φζν θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

εμνηθνλφκεζεο ησλ πφξσλ ηνπ Εζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο. 

  

Σχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο ΚΕΔΕ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ είλαη 

 Η ζπγθξφηεζε Δηεχζπλζεο  θνηλσληθήο ππεξεζίαο ή Δηεχζπλζεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πγείαο ζε θάζε ΟΤΑ κε ηελ αλαγθαία θαη 

απαξαίηεηε ζηειέρσζε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Η  δξνκνιφγεζε ησλ αλαγθαίσλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ,  πνπ 

ζα εληζρχζνπλ ηνλ απνθεληξσκέλν  ξφιν ησλ ΟΤΑ, ζηελ παξνρή 

Κνηλσληθψλ Υπεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο  πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.  

 Η ελίζρπζε ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη ζε πφξνπο θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ. 

  

Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη άκεζα : 
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 Η νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ Επξσπατθψλ 

Επελδπηηθψλ  θαη Δηαξζξσηηθψλ Τακείσλ απφ ηνπο ΟΤΑ Α βαζκνχ. 

 Η πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε θαη ζέζπηζε Οινθιεξσκέλσλ Τνπηθψλ 

Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Φηψρεηαο θαη ηνπ 

Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο 

Ελζσκάησζεο ζην πιαίζην ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-

2020. 

 Η ζέζπηζε Κνηλσληθψλ ζπκκαρηψλ κε εγλσζκέλνπ θχξνπο εηαίξνπο, νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ εκπεηξία θα επάξθεηα ζηελ πινπνίεζε αλάινγσλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Σηελ αλάγθε ζαθνχο θαη ζεζκνζεηεκέλεο πεξηγξαθήο ηνπ ξφινπ ηεο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ ζην «Φάξηε Απαζρφιεζεο» ηεο ρψξαο, θαη 

ηεο απνηχπσζεο απηνχ κέζσ λφκνπ, αλαθέξζεθε ζηελ νκηιία ηνπ ν 

πρόεδρος ηης Δπιηροπής Απαζτόληζης και Κοινωνικής Οικονομίας ηης 

ΚΔΓΔ και δήμαρτος Αζπροπύργοσ Νίκος Μελεηίοσ. 

Πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηηο πξνηάζεηο ηεο Επηηξνπήο γηα ην ζέκα, ν θ. 

Μειεηίνπ αλαθέξζεθε ζπγθεθξηκέλα ζηηο εμήο πξσηνβνπιίεο:  

 Οη Δήκνη λα θαηαγξάςνπλ θαη λα επηθαηξνπνηνχλ δηαξθψο, ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο απαζρφιεζεο, αιιά θαη ηεο Επαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο θαη Επηκφξθσζεο. Πάλσ ζηα ζηνηρεία απηά, ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη ηφζν νη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο φζν θαη νη ζηξαηεγηθέο 

εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο.  

 Άκεζε αλαδηάξζξσζε ηνπ ΟΑΕΔ κε πξψην βήκα, ηε ζεζκνζεηεκέλε 

εθπξνζψπεζε ηεο ΚΕΔΕ ζην ΔΣ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 Θεζκνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία Απνθεληξσκέλσλ Υπεξεζηψλ 

Απαζρφιεζεο, ζε θάζε Δήκν πνπ δχλαηαη θαη ην επηζπκεί λα αλαπηχμεη 

ηέηνηα ππεξεζία, κε εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε. 

 Επέθηαζε ζε ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ησλ Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο 

Εξγαζίαο. 
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 Σπλδηακφξθσζε Εζληθνχ Σρεδίνπ γηα ηε Μείσζε ηεο Αλεξγίαο, ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ, λα ηεζεί θαη ε εθαξκνγή ησλ Τνπηθψλ Σρεδίσλ 

γηα ηελ Απαζρφιεζε (ΤΟΠΣΑ θαη ΤΟΠΕΚΟ), γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο.  

 Άκεζε δηάζεζε πφξσλ ζηνπο ΟΤΑ, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά, νη λέεο δεκνηηθέο δνκέο, θαζψο θαη ζεζκηθή απνλνκή 

ξφινπ ηνπ ζπληνληζηή Εηαίξνπ ζηνπο Δήκνπο, ζε θάζε πξσηνβνπιία 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ απαζρφιεζεο.  

 Έκθαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο, αιιά θαη ηεο 

αλεξγίαο φζσλ πνιηηψλ βξίζθνληαη θνληά ζηε ζπληαμηνδφηεζε θαη είλαη 

άλεξγνη. 

 Η ΚΕΔΕ λα απαηηήζεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ, απφ ηνπο 

αλαμηνπνίεηνπο πφξνπο ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013, απφ Τνκεαθά ή 

Επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, θαη ηε δηάζεζε ησλ πφξσλ ζε 

Πξνγξάκκαηα Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ελ γέλεη 

δξάζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο. 

 Υηνζέηεζε απφ ην Σπλέδξην ηεο απαίηεζεο, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ ηνπ λένπ ΕΣΠΑ 2014-2020, απφ ηνπο ΟΤΑ α΄ βαζκνχ, κέζα 

απφ ηνπο ζεκαηηθνχο πφξνπο θαη απφ άιια Επηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα, γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δξάζεσλ, θαη 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  

 Σπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηεο ΚΕΔΕ θαη ησλ ΠΕΔ ζηηο Επηηξνπέο 

Παξαθνινχζεζεο ησλ Επηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Ε.Σ.Π.Α.    

 Δηακφξθσζε απφ ηελ θπβέξλεζε μεθάζαξνπ πιαηζίνπ γηα ηελ 

Κνηλσληθή Οηθνλνκία, κε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

ΟΤΑ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ ζηε ζχλζεζε ησλ 

Επηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 

 


