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Ημερίδα ΠΕΔΑ  

Με θέμα τη δημιοσργία Κέντρων Κοινότητας 

 
 

Παξνπζία ηεο Αλαπιεξώηξηαο Υπνπξγνύ Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Θεαλώο Φωηίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε, ε εκεξίδα – ζπδήηεζε πνπ δηνξγάλωζε ε Π.Δ.Γ.Α., 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, κε αθνξκή ηελ πξνώζεζε από ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηωλ Κέληξωλ Κνηλόηεηαο. 

Σηελ εκεξίδα – ζπδήηεζε ζπκκεηείραλ δεθάδεο Γήκαξρνη, Αληηδήκαξρνη Κνηλωληθώλ θαη 

Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, Γηεπζπληέο – Πξνϊζηάκελνη ηωλ παξαπάλω ηνκέωλ θαη ππεξεζηαθνί 

παξάγνληεο ηωλ ΟΤΑ ηεο Αηηηθήο.  

Δηδηθή ελεκέξωζε έθαλε θαη ε Δύε Κάηια από ην Γξαθείν Πξόλνηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, ελώ αθνινύζεζαλ εξωηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηωλ αηξεηώλ θαη ηωλ 

ζηειερώλ ηωλ Ο.Τ.Α.  

Σηελ ηνπνζέηεζε ηεο ε θα. Φωηίνπ ζεκείωζε κεηαμύ άιιωλ όηη «ζρεδηάζακε ην λέν ΔΣΠΑ θαη κε 

ηελ ζπκβνιή θαη ηηο ζπκβνπιέο πνιιώλ Γεκάξρωλ, θπξίωο ηεο Αηηηθήο, πνπ καο έρνπλ πξνηείλεη 

ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε θαη θπζηθά ζπλνκηινύκε θαη κε ηελ Π.Δ.Γ.Α.», ελώ ήηαλ επηθξηηηθή ζε 

θαηλόκελα ηνπ παξειζόληνο, όπνπ παξνπζηάδνληαο έληνλε αληζνθαηαλνκή πξνλνηαθώλ δξάζεωλ. 

«Μπνξεί έλαο Γήκνο ηεο Μαθεδνλίαο κε 17.000 θαηνίθνπο λα έρεη 5 Κ.Η.Φ.Η.; Άξα θάηη δελ 

έγηλε θαιά θαη εκείο είπακε λα κελ ην μαλαθάλνπκε. Καη ηώξα ζρεδηάδνπκε ηα Κέληξα 

Κνηλόηεηαο γηα όιε ηελ Διιάδα, πξνηείλακε 250 Κέληξα, όζνη δειαδή είλαη νη Γήκνη κε 

πιεζπζκό πάλω από 10.000».     

Από ηελ πιεπξά ηεο, κεηαμύ άιιωλ ε θα. Κάηια ηόληζε πωο ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο «είλαη 

onestopshop, είλαη δνκέο ζπκπιεξωκαηηθέο θαη επηθνπξηθέο ηωλ Κνηλωληθώλ Υπεξεζηώλ ηωλ 

ΟΤΑ α’ βαζκνύ, Γνκέο ππνδνρήο, θαηαγξαθήο θαη δηαζύλδεζεο  πνιηηώλ, Γνκέο ζπληνληζκνύ 
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δξάζεωλ θνηλωληθήο έληαμεο θαη Γνκέο παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο ηωλ ωθεινύκελωλ» 

ζεκεηώλνληαο κε έκθαζε πωο «ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο δελ αληηθαζηζηνύλ ηηο  Κνηλωληθέο 

Υπεξεζίεο ηωλ ΟΤΑ α’ βαζκνύ, δελ είλαη δνκέο επίιπζεο ηνπ ζπλόινπ ηωλ πξνβιεκάηωλ κε ίδηα  

κέζα, δελ είλαη δνκέο ειέγρνπ ππεξεζηώλ ΟΤΑ θαη θνξέωλ θαη ππεξεζηώλ». 

 

Οιόθιεξε ηελ εκεξίδα, ηόζν ηηο ηνπνζεηήζεηο, όζν θαη ηηο εξωηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο πνπ 

δόζεθαλ, κπνξείηε λα ηελ παξαθνινπζήζεηε ζην θαλάιη ηεο ΠΔΓΑ ζην youtube εδώ:  

1) Βίληεν 1 - https://youtu.be/HjvGtvNUyh8 

2) Βίληεν 2 - https://youtu.be/GfCPpNhAQMI 
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