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Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Χρηματοδότηση Κοινωνικών Δομών των 
Δήμων», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, στα γραφεία της 
Ελληνικής Εταιρίας Σοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΣΑΑ). 

Σην Ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Αττικής (ΠΕΔΑ) 
και η Ελληνική Εταιρία Σοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΣΑΑ), με τη 
συνεργασία του Τπουργείου Εργασίας, της Περιφέρειας Αττικής, της ΜΟΔ και της 
ΕΤΕΚΣ.  

τόχος της Ενημερωτικής Ημερίδας ήταν, να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι των 
Κοινωνικών Δομών των Δήμων της Αττικής για τα κοινωνικά προγράμματα  και για 
τη νέα διοικητική δομή των «Κέντρων Κοινότητας». 

την Ημερίδα απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ, 
Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Αττικής κ. Ηρακλής Γκότσης, ο Διευθύνων ύμβουλος της 
ΕΕΣΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής  κα. Κ. 
Θανοπούλου.  

Ο Διευθύνων ύμβουλος της ΕΕΣΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, στο σύντομο 
χαιρετισμό του, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των ΟΣΑ 
Αττικής, στην ΕΕΣΑΑ, στο «πίτι της Αυτοδιοίκησης», όπως την χαρακτήρισε, και 
ευχήθηκε να υπάρξει μια σταθερή και γόνιμη συνεργασία, ανάμεσα στην Εταιρία 
και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης. 

«Στόχος μας είναι και πρέπει να είναι η αποφασιστική ενδυνάμωση των 
Δήμων και των Περιφερειών στη νέα προγραμματική περίοδο 2016-2020. 
Με βάση αυτό, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα δρομολογηθούν θα πρέπει 
να συνοδεύονται από συγκεκριμένα έργα και πράξεις που θα στηρίζουν και 
θα δυναμώνουν την Αυτοδιοίκηση», είπε ο κ.  Γκοτσόπουλος. 

Αναφερόμενος στην ΕΕΣΑΑ και το ρόλο της τόνισε ότι, η Εταιρία φιλοδοξεί να 
ξαναγίνει ο επιστημονικός, επιχειρησιακός και τεχνικός σύμβουλος των 
ΟΤΑ και να παίξει καθοριστικό ρόλο στην κοινή προσπάθεια για ουσιαστική 
ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης. 

Όσον αφορά στη δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας που εξήγγειλε το Τπουργείο 
Εργασίας,  ο Διευθύνων ύμβουλος της ΕΕΣΑΑ, είπε ότι, «τα Κέντρα αυτά 
φιλοδοξούν να  αποτελέσουν ένα βασικό εργαλείο ενημέρωσης και βοήθειας 
στους πολίτες, εγκατεστημένα σε κάθε Δήμο, σε απόλυτη συνεργασία με τις 
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κοινωνικές υπηρεσίες τους. Άλλωστε, στόχος είναι τα Κέντρα Κοινότητας 
να αποτελέσουν κανονική δημοτική υπηρεσία». 

Ο κ. Γκοτσόπουλος υπογράμμισε επίσης το γεγονός ότι, «η Τ.Α., την 
τελευταία εξαετία, παρά τη μεγάλη μείωση των πόρων της, προσπάθησε να 
σταθεί δίπλα στους πολίτες και στις μεγάλες κοινωνικές τους ανάγκες.  Στη 
νέα προγραμματική περίοδο, αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να 
ενισχυθούν, να οργανωθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και να 
χρηματοτοδοτηθούν. Φαίνεται ότι αυτό είναι στον προγραμματισμό του 
Υπουργείου Εργασίας, και γι΄αυτό απαιτείται η συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων φορέων.  Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν και οι  Ημερίδες όπως 
η σημερινή, όπου Δήμος, Υπουργείο, και Περιφέρεια συζητούν, 
ενημερώνονται, προγραμματίζουν και υλοποιούν».  

Η παρουσίαση της νέας δομής των «Κέντρων Κοινότητας», καθώς και των δράσεών 
τους, έγινε από τις συνεργάτιδες της Αναπληρώτριας Τπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου, κ.κ. 
Εύη Κάϊλα και Δήμητρα Σιατίτσα.   

Σα «Κέντρα Κοινότητας» είναι μια νέα διοικητική δομή που θεσμοθετήθηκε με τον 
ν.4368/2016, η οποία είναι δυνατό να συστήνεται και να λειτουργεί στους 
Οργανισμούς Σοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού.   

κοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του οικείου Ο.Σ.Α. στην 
εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού 
σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με 
όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Τπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που 
υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. 

Σα  Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών 
τύπου «OneStopShοp», με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, τα οποία, 
υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Τπηρεσιών του Ο.Σ.Α. θα 
ενισχύσουν τις ευρύτερες πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, 
όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (που 
προβλέπεται να ξεκινήσει σταδιακά μέσα στο 2016, και να εφαρμοστεί σε εθνικό 
επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2017), το πρόγραμμα του ΣΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 
4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την Γ.Γ. Δια 
Βίου Μάθησης κα. 

Περαιτέρω, τα ανωτέρω Κέντρα, τα οποία εντάσσονται στο συνολικότερο 

στρατηγικό σχέδιο της Ελληνικής Πολιτείας και του Τπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη δημιουργία ενός 
ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού για το συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής ένταξης 
και κοινωνικής προστασίας, ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του 
Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Υτώχειας, καθώς και τις λειτουργίες 
εξειδικευμένων κέντρων για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. Κέντρα Ρομά, 
Κέντρα Μεταναστών, κ.α.). 

Έγινε επίσης παρουσίαση : 

 των αξόνων υλοποίησης των δράσεων του θεματικού στόχου 9, στο πλαίσιο 
του ΕΠΑ 2014-2016, από την Ειδική Αρχή Διαχείρισης της Περιφέρειας 
Αττικής,  

 του Οδηγού  Λειτουργίας και των Κέντρων  Κοινότητας καθώς και του 
Οδηγού Λειτουργίας των Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, από τους 
εκπροσώπους της ΕΤΕΚΣ και της ΜΟΔ κ.κ. Χρήστο Κύρκογλου και 
Ηλία Μπάρδα αντίστοιχα και 
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 του προγράμματος υποστήριξης του έργου, από την ΕΕΣΑΑ, από τον 
Διευθυντή Ανάπτυξης και Οικονομικών Σ.Α. της Εταιρίας κ. Ιωάννη 
Γούπιο. Σο πρόγραμμα υποστήριξης του έργου περιλαμβάνει: 

- τη δημιουργία call center στην ΕΕΣΑΑ 

- τη δημιουργία ειδικής ενότητας για τα κέντρα κοινότητας στον 
ιστοχώρο της EETAA, που θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο, 
οδηγούς, συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις κλπ. 

 

  

Φωτογραφίες 
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