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Αθήνα         

Αριθ. Εσωτ. Πρωτ.: 560Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Κουλαφέτη 
Τηλέφωνο: 2131516209
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Ερωτήσεων
                      Αθήνα 

ΚΟΙΝ: Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας. 

 

ΘΕΜΑ: «Αναγκαία η συνέχιση και ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της 

Φτώχειας στη Χαλκιδική αλλά και σε όλη την επικράτεια». 

ΣXET.:  H με αρ. πρωτ. 5217/22-3-2021 Ερώτηση.

        

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. 

Απόστολο Πάνα, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και σύμφωνα με την αριθ. Δ14/15834/237 ισχύουσα 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1344/19.04.2019) που διέπει τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, 

σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας συγκροτούν ένα σημαντικό δίκτυο κοινωνικής 

προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με στόχο την ισότητα στην πρόσβαση και στην απολαβή 

κοινωνικών αγαθών, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

προτίθεται όχι μόνο να συνεχίσει κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2021-2027), την 

λειτουργία των ήδη υφιστάμενων Δομών με το ήδη υπάρχων επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό 

τους, αλλά να υποστηρίξει την επέκταση του δικτύου σε όλους τους Δήμους ανά την επικράτεια.

 Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο μας προχωράει σε επίπεδο Δήμων στην σύσταση και λειτουργία 

Κοινωνικών Κέντρων, τα οποία θα λειτουργούν ως συμπληρωματικές δομές των Δημοτικών Κοινωνικών 

Υπηρεσιών και θα εποπτεύονται από τους κατά τόπους Δήμους, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα με τη 

λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας (Δ14/15834/237/2019 ΚΥΑ (1344 Β)). Τα Κοινωνικά Κέντρα, ως 

ενιαίες πλέον δομές θα παρέχουν τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που σήμερα 

παρέχονται τόσο από τα Κέντρα Κοινότητας, όσο και τις Δομές Φτώχειας. Το κύριο πλεονέκτημα των 
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Κοινωνικών Κέντρων είναι η συγκέντρωση διαφορετικών και κατακερματισμένων υπηρεσιών σε 

μια δομή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

- Η απλοποίηση της πρόσβασης των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω μιας μόνο δομής

- Η πληρέστερη ενημέρωση για τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο 

- Η ευκολότερη συγκέντρωσης της πληροφορίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους λήπτες 

αυτών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα Κέντρα Κοινότητας που ήδη υπάρχουν θα μετεξελιχθούν σε Κοινωνικά 

Κέντρα, ενώ στους υπόλοιπους Δήμους θα συσταθούν απευθείας Κοινωνικά Κέντρα. Επιπλέον τα 

στελέχη των υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας θα 

εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Κοινωνικά Κέντρα και κατά την επόμενη 

Προγραμματική Περίοδο. Στους Δήμους στους οποίους δεν υπάρχουν Κέντρα Κοινότητας ή/και Δομές 

Φτώχειας, η στελέχωση των Κοινωνικών Κέντρων θα γίνει όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 της ΚΥΑ που 

καθορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (Δ14/15834/237/2019).

Σε ότι αφορά τη διοικητική υποστήριξη των Κέντρων Κοινότητας σημειώνεται ότι σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όλοι οι υπάλληλοι του Κέντρου Κοινότητας, όλων των προβλεπόμενων 

ειδικοτήτων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη διοικητικού υπαλλήλου, οφείλουν να καλύπτουν καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου και διοικητικά καθήκοντα. Σε αυτά 

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η καταγραφή ωφελούμενων και η υποβολή για λογαριασμό τους αιτήσεων 

σε προγράμματα και υπηρεσίες, καθώς και η τήρηση φυσικού αρχείου, όπου απαιτείται.

 Επίσης η εργασιακή συμβουλευτική ικανοποιείται μέχρι σήμερα από τους υπαλλήλους της καθ’ ύλην 

δημόσιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, στην οποία κάθε Κέντρο Κοινότητας παραπέμπει τους πολίτες. 

Επισημαίνουμε δε ότι στις υποχρεωτικές αρμοδιότητες των Κέντρων Κοινότητας συμπεριλαμβάνεται η 

συνεργασία και η παραπομπή αιτημάτων: 

(α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα 

κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια και 

(β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 

Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι επίκειται αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων 

Κοινότητας ώστε να έχουν πρόσβαση σ’ αυτή και οι εργαζόμενοι των Δομών Αντιμετώπισης της 

Φτώχειας στο πλαίσιο λειτουργίας των ενιαίων Κοινωνικών Κέντρων. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί 

δυνατή η καταγραφή όλων των ωφελούμενων ανά κατηγορία σε ένα ενιαίο Μητρώο.

                                    Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                          ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
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