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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ε.∆.Ε. 
της 13ης Ιανουαρίου 2021 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε, 
κατά τα προβλεπόμενα, στις από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 
(Α’ 64), Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, τις, σε εφαρμογή αυτών, εγκυκλίους και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ∆.Σ. 
της ΚΕ∆Ε, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κ.Ε.∆.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. ∆ημητρίου Παπαστεργίου, 
∆ημάρχου Τρικκαίων και υπό την προεδρία του. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.: Κυρίζογλου Λάζαρος - Α΄ Αντιπρόεδρος –
∆ήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης,Κάρναβος ∆ημήτρης – Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕ∆Ε –
∆ήμαρχος Καλλιθέας, Καφαντάρης ∆ημήτρης – Γενικός Γραμματέας ΚΕ∆Ε – 
∆ημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος, Αποστολόπουλος Ηλίας – ∆ήμαρχος 
Παπάγου-Χολαργού, Ιωακειμίδης Γεώργιος – ∆ήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, 
Καλογιάννης Απόστολος – ∆ήμαρχος Λαρισαίων, Λυμπέρης Ιωάννης – ∆ήμαρχος 
Ήλιδας, Μπαρμπάκος Ευάγγελος – ∆ημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας, Τσιαντής 
∆ημήτρης – ∆ημοτικός Σύμβουλος Λίμνης Πλαστήρα. 

Απόντες: Μελετίου Νικόλαος – ∆ήμαρχος Ασπροπύργου, 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η 
παρακάτω απόφαση: 

........................................................................................................................................ 

 

Απόφαση 77η 

ΘΕΜΑ: Εκπόνηση νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση 
της Φτώχειας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Προγραμματική περίοδος 2021-2027. 

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕ∆Ε, αφού άκουσε εισήγηση του Προέδρου της 
Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής κ. Σίμου ∆ανιηλίδη, σχετικά με τις προτάσεις της 
ΚΕ∆Ε στη διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και 
Μείωση της Φτώχειας, Προγραμματική περίοδος 2021-2027 



ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Εγκρίνει το επισυναπτόμενο κείμενο με τις προτάσεις της ΚΕ∆Ε όπως αυτές τις 
εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής. 
..………………………………………………………………………………………….……… 

 
 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο Πρόεδρος 

 

∆ημήτρης Παπαστεργίου 
∆ήμαρχος Τρικκαίων 

 
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΚΕ∆Ε 

 
 

Ιωάννης Καραγιάννης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Θέμα: Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ στην διαμόρφωση της νέας Εθνικής 
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας για την 
προγραμματική περίοδο 21-27 
 

Η διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και 
Καταπολέμηση της Φτώχειας, αποτελεί το κοινωνικό δίκτυ ασφάλειας για την 
κοινωνία μας. Θεωρούμε ότι το πλαίσιο αυτό έχει ανάγκη διεύρυνσης για την κάλυψη 
περισσοτέρων αναγκών των ευπαθών ομάδων αλλά και της αναγκαίας κοινωνικής 
διαβούλευσης για την ορθότερη ανάδειξη των προβλημάτων ή των αστοχιών της 
προηγουμένης αναθεωρημένης ΕΣΚΕ του 2018.  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το προσδοκώμενο υλικό δεν είναι δυνατόν να 
παραχθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Δεκεμβρίου και 11 
Ιανουαρίου. Και αυτό γιατί δεν έχουν λάβει χώρα κατά την άποψη μας οι παρακάτω 
κρίσιμες ενέργειες. 

1. Δεν έχει γίνει αξιολόγηση των στόχων του προηγουμένου προγράμματος, 
ώστε να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τα πετυχημένα αλλά και τα 
αποτυχημένα επιχειρησιακά σχέδια, 

2. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα στατιστικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ 2019 (για 
την οικονομική κατάσταση του 2018), 

3. Δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη, διότι ακόμα δεν μπορούν να εξαχθούν με 
ασφάλεια, οι επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα λόγω των 
συνθηκών του Covid-19, 

4. Δεν μας διατέθηκε αν και ζητήσαμε την παράδοση του αρχείου, της 
πανελλαδικής έρευνας, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου σε τυχαία 
επιλεγμένα νοικοκυριά, με σκοπό την αξιολόγηση του προγράμματος. 

Κατόπιν του έγγραφου 52814/774/22.12.2020 του Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γ. Σταμάτη και μετά από την συνεργασία με την 
εταιρία «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.», η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με αίσθημα 
ευθύνης και θέλοντας να είναι χρήσιμη στην διαμόρφωση των Κοινωνικών 
πολιτικών, κατόπιν της Ομόφωνης Απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής 
προχωρά στην κατάθεση της πρότασής της για την διαμόρφωση της Νέας 
Προγραμματικής Περιόδου, με την υποσημείωση της αδυναμίας παροχής τελικού 
αριθμού ωφελούμενων και προϋπολογισμού. 

 

Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
Σε πρώτο επίπεδο, προτείνουμε καταρχήν τη θέσπιση των παρακάτω οριζόντιων 

προγραμμάτων: 
1) Οριζόντιο Πρόγραμμα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα θεσμικής κατοχύρωσης και  ανάπτυξης 
πανελλήνιου  δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ευθύνη της αυτοδιοίκησης. 
Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η χρηματοδότηση μελετών και έργων για την 
κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση των δημοτικών ιατρείων και των δημοτικών 
ιατρικών κέντρων, ο εξοπλισμός τους  με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό, 
εργαστηριακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, η εφαρμογή του ψηφιακού προσωπικού 
φακέλου υγείας και η περαιτέρω στελέχωσή τους με ιατρικό, παραϊατρικό, 
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται 
αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όφελος έως 10πλάσιο του 
κόστους εφαρμογής στο Ασφαλιστικό σύστημα. 

2) Οριζόντιο Πρόγραμμα για την Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα ενίσχυσης του καταξιωμένου προγράμματος 

για  τη βοήθεια στο σπίτι και δημιουργίας πανελλήνιου δικτύου πρωτοβάθμιας 
κοινωνικής φροντίδας. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η χρηματοδότηση της 
περαιτέρω στελέχωσης των δομών Βοήθεια στο Σπίτι με ιατρικό, παραϊατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές και οδηγούς, η δημιουργία 
κινητών μονάδων βοήθειας στο σπίτι και η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων / μικρών 
ασθενοφόρων με δυνατότητα μεταφοράς αναπηρικών αμαξιδίων και κινητού 
εξοπλισμού. Με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται όφελος έως 5πλάσιο 
του κόστους εφαρμογής στο Ασφαλιστικό σύστημα.  

3) Οριζόντιο Πρόγραμμα για τη στέγαση Κοινωνικοπρονοιακών δομών 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα κατασκευής και εξοπλισμού κτιρίων για τη 

στέγαση των κοινωνικόπρονοιακών δομών. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η 
χρηματοδότηση μελετών και έργων για την κατασκευή και την επισκευή κτιρίων που 
στεγάζουν Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑμεΑ, Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
καθώς και την χρηματοδότηση προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. 

4) Οριζόντιο Πρόγραμμα «Προβάδισμα στη ζωή» - ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα παιδικής ανάπτυξης 

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων δομών προσχολικής αγωγής και 
φροντίδας λειτουργεί σήμερα με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με βάση τη 
συσσωρευμένη εμπειρία και την εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει οι Δήμοι και τα 
δημοτικά Νομικά Πρόσωπα προτείνεται η εφαρμογή του προγράμματος 
«Προβάδισμα στη ζωή», όπως αυτό αναφέρεται στην ενδιάμεση έκθεση της 
επιτροπής Πισσαρίδη με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα 
«Προβάδισμα στη ζωή»  μπορεί να συνδεθεί και να ενσωματώσει το πρόγραμμα 
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, διασφαλίζοντας μία 
ολοκληρωμένη, μακρόχρονη και βιώσιμη παρέμβαση στα ζητήματα προστασίας της 
μητρότητας, παιδικής φροντίδας και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα υιοθετώντας την 
προσέγγιση της επιτροπής η λειτουργία των νηπιαγωγείων με τη σημερινή της μορφή 
θα πρέπει να ενταχθεί στις στοχεύσεις και στη λογική του προγράμματος 
«Προβάδισμα στη ζωή», να αντιμετωπιστεί συνολικά και να περιέλθει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπληρωματικά και 
παράλληλα με τη λειτουργία των βρεφικών, των βρεφονηπιακών και των παιδικών 
σταθμών με ημερήσια διάρκεια τουλάχιστον ίση με το ωράριο εργασίας της μητέρας 
και ενδεκάμηνη λειτουργία κάθε χρόνο. 

5) Οριζόντιο Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εργασίας 
Σε συνάντηση εργασίας της ΚΕΔΕ με τον ΟΑΕΔ διαπιστώθηκε η ανάγκη στενής 

συνεργασίας της αυτοδιοίκησης με τον Οργανισμό για την ενίσχυση της 



επιχειρηματικότητας και της εργασίας και η επιτακτική ανάγκη εξεύρεση πόρων για 
τη χρηματοδότησής της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα θεσμικής κατοχύρωσης 
της αποκέντρωσης στον τομέα της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της 
αγοράς εργασίας καθώς και αναγνώριση της αυτοδιοίκησης ως εργοδότη εσχάτης 
προσφυγής, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές. Σε αυτή την κατεύθυνση 
προτείνεται η χρηματοδότηση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ΚΕΔΕ, Δήμων, 
ΟΑΕΔ, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων για την ίδρυση, στελέχωση και 
λειτουργία κοινών τοπικών υπηρεσιών για τη συμβουλευτική στην 
επιχειρηματικότητα και την εργασία, εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων όπως τα ΑμεΑ, οι απεξαρτημένοι, οι αποφυλακισμένοι, οι νεαροί 
παραβάτες οι νέοι επιστήμονες, οι γυναίκες και η περαιτέρω διεύρυνση του 
προγράμματος πλησίον της σύνταξης 55-67 σε 3+1 χρόνια.  

6) Οριζόντιο Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης 
Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα επί δεκαετίες καταγράφονται τεράστιες 

ανάγκες κατασκευής νέων σχολικών κτιρίων για την εξάλειψη της διπλοβάρδιας, την 
αντικατάσταση επικίνδυνων και μη λειτουργικών λυόμενων κτιριακών 
εγκαταστάσεων,  την αντικατάσταση ενοικιαζόμενων κτιρίων με νέα σύγχρονα αλλά 
και την ανακούφιση υφιστάμενων σχολικών συγκροτημάτων που αναγκαστικά 
ελλείψει νέων κτιρίων συστεγάζουν στην ίδια βάρδια σχολικές μονάδες. Παράλληλα 
το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μέτρα και για την ποιοτική αναβάθμιση των 
υφιστάμενων σχολικών κτιρίων ώστε αυτά να καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις 
με αθλητικές εγκαταστάσεις, κλειστά γυμναστήρια, χώρους πολιτισμού και εστίασης.  
Σε αυτές τις κατευθύνσεις προτείνεται η χρηματοδότηση μελετών και έργων για την 
κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων, ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κτιρίων, η 
ενεργειακή αναβάθμιση και η αυτονόμηση σχολικών κτιρίων, η προμήθεια 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού, σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής, φυσικής, 
χημείας, βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια, αντικεραυνική θωράκιση με νέας 
τεχνολογίας αλεξικέραυνα καθώς και ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός των αύλειων 
χώρων. Ιδιαίτερη μέριμνα και εθνική προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε ένα ειδικό 
πρόγραμμα για την αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό των διδακτηρίων και των 
εργαστηρίων της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση. 

7) Οριζόντιο Πρόγραμμα για φιλοξενία και την κοινωνική ένταξη των 
Προσφύγων. 

Με αυστηρή προϋπόθεση την αξιοποίηση των λιμναζόντων ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων για την φιλοξενία και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων 
προτείνεται συμπληρωματικό των υφιστάμενων πρόγραμμα το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μέτρα 
φιλοξενίας και κυρίως κοινωνικής ένταξης προσφύγων. Σε αυτή την κατεύθυνση 
προτείνεται η χρηματοδότηση δράσεων όπως η ενοικίαση κατοικιών, η εκμάθηση 
ελληνικής γλώσσας, συμμετοχής των προσφύγων σε πολιτιστικές αθλητικές και 
άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, και η επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση. 
Με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται αποσυμφόρηση των κέντρων 
υποδοχής και ταυτοποίησης, απασχόληση νέων επιστημόνων και οικονομικά οφέλη 
για τις τοπικές κοινωνίες καθώς οι χρηματοδοτήσεις θα κατευθύνονται κυρίως σε 
μικροϊδιοκτήτες, εργαζόμενους και μικρά τοπικά εμπορικά καταστήματα σίτισης και 
λιανικού εμπορίου. 

8) Κέντρα Πρόληψης  
Στήριξη στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας και  ίδρυση νέων με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, για την 
κάλυψη όλης της επικράτειας και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους. 



Παρά το γεγονός ότι τα υφιστάμενα 75 Κέντρα Πρόληψης καλύπτουν μόνο τους  
50 νομούς της χώρας και παρά την κατά κοινή ομολογία επιτυχημένη λειτουργία 
τους, δεν ιδρύονται την τελευταία δεκαετία νέα Κέντρα, ενώ δεν αναβαθμίζονται τα 
ήδη υφιστάμενα με νέο προσωπικό.  

Παράλληλα, καθώς τα Κέντρα Πρόληψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
λειτουργούν εξ’ αποστάσεως για να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, των 
γονέων, των μαθητών και γενικότερα της κοινότητας, χρειάζεται να ενισχυθούν με 
νέες τεχνολογίες και κατάλληλο εξοπλισμό.  

Άμεσα απαιτείται η ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπ. 
Εσωτερικών. 
 
Περαιτέρω, επί εκάστου Επιχειρησιακού άξονα, προτείνουμε τα κάτωθι: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1. Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας 
 
Μέτρο 1.1.1.1 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους / Fund for 

European Aid to the Most Deprived (ΤΕΒΑ/FEAD). 
Σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνουμε την συνέχιση της δράσης 

του με αύξηση της πίστωσης κατά 35% και με την πρόβλεψη για σχετική μέριμνα για 
την κατ΄ οίκον διανομή στις ιδιαίτερα κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες του 
πληθυσμού. Η αύξηση της πίστωσης θα έχει χαρακτήρα μεγαλύτερης κοινωνικής 
διάχυσης του μέτρου με την απορρόφηση ατόμων που οριακά δεν είχαν την 
δυνατότητα να ωφεληθούν. 

Προτείνουμε οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού (και όχι οι Περιφέρειες) να έχουν τον πρώτο 
ρόλο ως «Επικεφαλής Εταίροι» διότι πληρούν τα κριτήρια της εγγύτητας, της 
συμπληρωματικότητας, της ιδιαιτερότητας και της αποκέντρωσης, καλύπτοντας με το 
δίκτυο των χιλιάδων κοινωνικών δομών που διαθέτουν το σύνολο του πληθυσμού της 
χώρας, 

Επίσης, προτείνουμε την οριζόντια κατανομή του προϋπολογισμού του 
προγράμματος βάσει των επίσημων δεικτών ανεργίας και φτώχειας, αλλά και άλλων 
γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων. 

 
Μέτρο 1.1.1.2 Δομές Φτώχειας στο πλαίσιο του Θ.Σ.9 
Έχοντας υπόψη την απαραίτητη υποστήριξη των Δομών Αστέγων και μετά την 

Ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σχετικά με την 
αποδοχή της Χάρτας των Δικαιωμάτων των Αστέγων της FEANTSA. Φρονούμε ότι η 
αύξηση του προϋπολογισμού κατά 35% θα είναι ένα ικανό και χρήσιμο οικονομικό 
μέσο για την σχετική πρόβλεψη υπαγωγής περισσοτέρου αριθμού ωφελούμενών σε 
Δομές βραχυχρόνιας στέγασης, αλλά και  για την πρόσβαση τους σε φρέσκα τρόφιμα. 

Επιπλέον, να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας τους από Ευρωπαϊκούς 
και Εθνικούς πόρους και στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.  

Η κατ’ οίκον διανομή τροφίμων και φαρμάκων να συμπεριληφθεί στις 
επιδοτούμενες δαπάνες του προγράμματος. 

Απαιτείται επίσης η ενίσχυση της παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.  
Η διάθεση πόρων για την αγορά τροφίμων, φαρμάκων και ειδών καθαριότητας 

και υγιεινής, τα οποία μέχρι σήμερα καλύπτονται από χορηγίες και πόρους δήμων.  
 
Μέτρο 1.1.1.3 Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών παρασκευής – συσκευασίας 

και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Σχολικά Γεύματα) 



Προτείνουμε την συνέχιση της Δράσης με πρόβλεψη για την υλοποίηση της 
αρχικής δέσμευσης ως προς την καθολικότητα του μέτρου σε όλη την Επικράτεια 
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός: 55.000.000€ για <175.000 ωφελούμενων. 

1.1.2 Πρόσβαση στη δημόσια υγεία – υγιεινή και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 

1.1.2.2 Υγειονομική  χαρτογράφηση περιοχών διαβίωσης Ρομά. 
 Είναι πλέον απαραίτητο όσο ποτέ να ληφθούν οι σχετικές νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για την ένταξη - στέγαση αυτή της πολύπαθης κοινωνικής ομάδας. Η 
διατήρηση του συγκεκριμένου μοντέλου δεν διαμορφώνει ένα υγιές περιβάλλον. 
Φρονούμε ότι είναι πεπερασμένο το μοντέλο των απλών καταγραφών και 
συμπερασμάτων και πεποίθηση μας είναι η Πολιτεία σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Α’ & Β’ βαθμού, αλλά και τους ίδιους τους Φορείς των Ρομά έχει την 
κοινωνική υποχρέωση, να ενσκήψει με σωφροσύνη και καλή διάθεση για την εύρεση 
σχεδίου για την οριστική λύση του προβλήματος. Αποσπασματικές πολιτικές του 
παρελθόντος μας έχουν οδηγήσει στην σημερινή κατάσταση εξαθλίωσης του 
συνόλου του πληθυσμού των Ρομά. 

1.1.2.6. Δημοτικά Ιατρεία  
Παρά το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουμε επισημάνει τις αδυναμίες 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε προβλήματα 
υγείας «μικρού κινδύνου», παρά τις πολλαπλές ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΔΕ για 
την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα αποκέντρωσης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας και παρά το ότι ο «Καλλικράτης» δίνει τη δυνατότητα άσκησης 
πολιτικής για την υγεία σε τοπικό επίπεδο μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, δεν υπήρξε 
ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Με την 
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τη δημιουργία των Τοπικών 
Ομάδων Υγείας (με το νόμο 4486/7-8-2017), η προηγούμενη Κυβέρνηση υιοθέτησε 
την κοινωνικά και πολιτικά παρωχημένη άποψη για την παροχή Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από δομές αποκλειστικά και μόνο υπαγόμενες στο 
ίδιο το Υπουργείο Υγείας. 

Στη νέα αυτή Μεταρρύθμιση δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα, ούτε για τα 
ζητήματα της αποκεντρωμένης λειτουργίας των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας από τους Δήμους της χώρας, αλλά ούτε και για τη διασύνδεση των 
υπαρχόντων δημοτικών δομών με το Εθνικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Ένας τεράστιος αριθμός εκατοντάδων δημοτικών ιατρείων, κινητών μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κέντρων πρόληψης και δημοτικών κοινωνικών 
φαρμακείων, απλά δεν υπάρχουν για την πολιτεία. 

Ο τομέας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πρέπει να είναι το πεδίο 
εφαρμογής μιας νέας πολιτικής για την υγεία και την αποκέντρωση, στο πλαίσιο της 
διαμόρφωσης ενός ισχυρού Εθνικού Συστήματος Υγείας και ενός ισχυρού 
συστήματος Αυτοδιοίκησης. 

Η αναδιοργάνωση του δημόσιου συστήματος υγείας, επιβάλλει όχι μόνο την 
εμπλοκή της αυτοδιοίκησης, αλλά πολύ περισσότερο την ουσιαστική αποκέντρωση 
των υπηρεσιών υγείας με σαφείς αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο 
πλαίσιο των αρχών «της επικουρικότητας και εγγύτητας», η πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας και η πρόληψη πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η πρότασή μας περιλαμβάνει μέτρα θεσμικής κατοχύρωσης και ανάπτυξης 
πανελλήνιου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ευθύνη της αυτοδιοίκησης. 
Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η χρηματοδότηση μελετών και έργων για την 
κατασκευή  κτιρίων  για  τη  στέγαση  των  δημοτικών  ιατρείων  και  των  δημοτικών 
ιατρικών κέντρων, ο εξοπλισμός τους με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό, 



εργαστηριακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, η εφαρμογή του ψηφιακού προσωπικού 
φακέλου υγείας και η περαιτέρω στελέχωσή τους με ιατρικό, παραϊατρικό, 
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται 
αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όφελος έως 10πλάσιο του 
κόστους εφαρμογής στο Ασφαλιστικό σύστημα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Νεάπολης-Συκεών 
και σε άλλους δήμους, που έχουν ήδη ενισχύσει τα δημοτικά ιατρεία τους και τα 
δημοτικά ιατρικά κέντρα με αξιόλογο και αναγκαίο ιατρικό εξοπλισμό. Ειδικότερα: 
• Συγκρότηση συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε επίπεδο δήμου, 
που να λειτουργεί με ευθύνη του δήμου και να αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός 
Εθνικού Συστήματος Υγείας με τον συντονισμό και την επιστημονική εποπτεία του 
αρμόδιου Υπουργείου. 
• Μεταφορά στην αυτοδιοίκηση της ευθύνης διαχείρισης και ελέγχου του 
συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
• Διασύνδεση των δημοτικών δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με το 
ασφαλιστικό σύστημα (συμβασιοποίηση με ΕΟΠΥΥ). 
• Συνεργασία των γιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
Κοινωνικής Φροντίδας, με όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες σε επίπεδο δήμου. 
• Πιστοποίηση των δημοτικών δομών που παρέχουν συμπληρωματικά 
υπηρεσίες υγείας όπως τα ΚΑΠΗ, οι δομές «Βοήθεια στο σπίτι», τα Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 
 

1.1.3 Αντιμετώπιση κρίσεων 
1.1.3.1 Λειτουργία Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης –ΕΚΚΑ 
Προτείνουμε την Αποκέντρωση των υπηρεσιών του ΕΚΚΑ και την 

δημιουργία Περιφερειακών και Δημοτικών Σημείων Αναφοράς για να είναι εφικτό να 
μελετώνται και να αναπτύσσονται τοπικά σχέδια δράσης από μια συγκεκριμένη Δομή 
του Δημοσίου σε συνεργασία με τους ΟΤΑ. 
Πηγή χρηματοδότησης: ΠΔΕ, ΕΚΤ 

1.1.3.5 Τηλεφωνικές Υπηρεσίες Επείγουσας Ψυχοκοινωνικής Γραμμής – 
ΕΚΚΑ 

Οι Δήμοι έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη παρομοίων πρωτοβουλιών με 
σκοπό την δωρεάν παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης με τη συνδρομή 
ψυχολόγων του δήμου και των νομικών του προσώπων. Εκτιμούμε ότι μια 
διαλειτουργικότητα της συγκεκριμένης Δομής ώστε να υπάρχει μια πύλη εισόδου και 
καταγραφής θα λειτουργούσε καταλυτικά, αποτελεσματικά και θα μας βοηθούσε 
στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε επίπεδο κοινωνιολογικής συμπεριφοράς. 

1.1.3.7 Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους 
Αιτούμεθα την οικονομική υποστήριξη παρόμοιων Δομών των Δήμων και την 

υποβοήθηση της στελέχωσης τους με μόνιμες θέσεις εργασίας από επαγγελματίες 
υγείας και πρόνοιας, διότι είναι απαραίτητοι για την συνέχιση της Δράσης. 

 
 
1.1.5 Πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια 
Σχεδόν το σύνολο των Δήμων της Χώρας έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις 

Δημοτικών Τελών στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού από τους 
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και θα συνεχίσουμε την ίδια κοινωνική πολιτική 
διότι είναι ένα μέτρο ανακούφισης, που έχει σταθεί ως ανάχωμα στην εξαθλίωση των 
νοικοκυριών. 

1.1.6 Πρόσβαση σε αγαθά οικονομικής φύσης – Υπουργείο Οικονομικών 



Γ. Ευνοϊκή πολιτική εισπράξεων: 
Όπως προτείναμε και στο ΕΣΔ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ θεωρούμαι ως 

ένα ικανό μέσο επιβίωσης την αύξηση του ακατάσχετου ποσού, και τονίζουμε ότι 
αυτό δεν είναι πολυτέλεια αλλά Συνταγματική επιταγή. Αρά προτείνεται η πρόβλεψη 
του ακατάσχετου των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα ύψους 2.500 ευρώ για κάθε 
φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.  

 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.3: Πρόσβαση σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Στήριξης και Μέριμνας 
1.3.1. Κέντρα Κοινότητας 
- Ελλιπής ενημέρωση και συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με την Τ.Α. για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας 
- Υποστελέχωση των Κέντρων Κοινότητας και αναγκαιότητα για 

στελέχωση με διοικητικό προσωπικό 
- Αναβάθμιση της λειτουργίας μέσα από τη χρήση διαδικτυακών 

εφαρμογών 
Θέλουμε πρωτίστως να διαμαρτυρηθούμε για την έλλειψη ενημέρωσης των 

διοικήσεων των δήμων ως προς τις αλλεπάλληλες νέες εργασίες που τους ανατίθενται 
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διαμέσου των Κέντρων 
Κοινότητας. 

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι υπηρεσίες των ΟΤΑ και καλούνται να 
εξυπηρετήσουν τους κατοίκους των δήμων, τις ανάγκες και τα αιτήματα των οποίων 
προφανώς γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι τοπικές δημοτικές αρχές και όχι το 
Υπουργείο Εργασίας. Στο πνεύμα της συνεργασίας και προκειμένου να υλοποιηθούν 
απρόσκοπτα τα κοινωνικά μέτρα που εξαγγέλλονται, οφείλει η εκάστοτε Διοίκηση 
του Υπουργείου, πριν από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για νέες αρμοδιότητες (όπως τις 
παροχές του ΟΠΕΚΑ), να ενημερώνει και να διερευνά τις δυνατότητες που υπάρχουν 
να ανταποκριθούν οι δήμοι σε ένα τόσο μεγάλο όγκο εργασίας. Άλλωστε η μη 
εξυπηρέτηση πολιτών, πρωτίστως θίγει τη δημοτική αρχή, μιας και αυτήν γνωρίζουν 
οι κάτοικοι και σε αυτήν απευθύνονται για να διαμαρτυρηθούν όταν δεν μπορεί να 
ικανοποιηθεί η πρόσβασή τους στα κοινωνικά επιδόματα. 

 
Ήδη από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει φανεί ότι 

το προσωπικό που τα στελεχώνει με χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ και το ΕΚΤ δεν 
επαρκεί, ενώ δεν έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλες ειδικότητες. 

Ενδεικτικά, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, το 2019 
μέσα σε διάστημα ενός εξαμήνου, υποδέχθηκε και εξυπηρέτησε 2.948 άτομα (τα 
οποία προσήλθαν κατά μέσο όρο 2-3 φορές το καθένα) αποκλειστικά και μόνο για να 
υποβάλλουν αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Από το Γενάρη του 
2019 προστέθηκαν σε αυτά και οι αιτήσεις των ατόμων με αναπηρία για προνοιακό 
επίδομα μέσω του ΟΠΕΚΑ, τα οποία είναι άλλα 1.800 άτομα στο δήμο μας. Όλο 
αυτό τον όγκο εργασίας καλούνται να διεκπεραιώσουν τα πέντε άτομα που 
στελεχώνουν το Κέντρο Κοινότητας – πράγμα βέβαια αδύνατο. Ήδη τους 
προηγούμενους μήνες είχαμε υποστηρίξει τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας με 
τη διάθεση έκτακτου και τακτικού προσωπικού του δήμου μας. Πάρα ταύτα η 
κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη! Επιπρόσθετα, οι προβλεπόμενες ειδικότητες 
των Κέντρων Κοινότητας είναι άστοχες ως προς το είδος της εργασίας που καλούνται 
να εκτελέσουν. Δεδομένου ότι η υποβολή αιτήσεων είναι κυρίως διοικητική εργασία 
ενώ συχνά απαιτεί γνώσεις οικονομικής φύσεως (μιας και ο έλεγχος δικαιολογητικών 
αφορά κυρίως τα φορολογικά στοιχεία των αιτούντων), είναι άστοχη η στελέχωση 



των Κέντρων Κοινότητας μονάχα με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Τις 
προβλεπόμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των Κέντρων Κοινότητας (όπως 
ορίζονται στο ν.4368/2016) δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να τις ασκήσουν σήμερα 
οι εργαζόμενοι αφού η απόλυτη προτεραιότητα είναι η διάθεση του επιδόματος και 
με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ειδικότητά τους. Τα Κέντρα Κοινότητας όφειλαν 
πρωτίστως να είναι στελεχωμένα από εργαζόμενους διοικητικών – οικονομικών 
ειδικοτήτων οι οποίοι θα ήταν καλύτερα να διεκπεραιώσουν την υποβολή αιτήσεων 
για επιδόματα και να συμπληρώνονται από ψυχοκοινωνικούς επιστήμονες οι οποίοι 
θα παρέχουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες. 

Επιπλέον, ειδικά σήμερα στις συνθήκες της πανδημίας, επιβάλλεται να 
εκσυγχρονιστεί η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας με διαδικτυακές εφαρμογές 
που θα επιτρέψουν την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ωφελούμενων και την 
ηλεκτρονική τήρηση αρχείων. Τα Κέντρα Κοινότητας σήμερα λειτουργούν ως 
«απαρχαιωμένη» δημόσια υπηρεσία που ζητά την κατάθεση εγγράφων με το γνήσιο 
της υπογραφής θεωρημένο από ΚΕΠ χωρίς να δίνει τη δυνατότητα χρήσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από το www.gov.gr, ενώ απαιτείται να διατηρούν 
σε φυσικό αρχείο τα δικαιολογητικά των ωφελούμενων. Άρα κρίνεται κρίσιμη και 
απαραίτητοι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για 
το Δημόσιο (τύπου govhub) που να επιτρέπει την λειτουργική μετάπτωση των 
ήδη χρησιμοποιούμενων συστημάτων, ώστε να προκύψει μια νέα ψηφιακή 
πλατφόρμα-υπηρεσία που το μόνο που θα ζητά από τον Δημότη για να έχει 
συναλλαγή με τον Δήμο ή το Δημόσιο θα είναι η νέα ψηφιακή ταυτότητα.  

 
 
 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του 
Αποκλεισμού των Παιδιών 

 
Επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας, κατόπιν ομόφωνων αποφάσεων του ΔΣ της 

ΚΕΔΕ για: 
• Επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος σύζευξης και τοποθέτησης, με 
ταυτόχρονη κατάργηση του συστήματος voucher. 
• Ενίσχυση των δημοτικών δομών παιδικής προστασίας. 
• Μόνιμες δημοτικές δομές παιδικής προστασίας 
• Εξασφαλισμένη και σταθερή χρηματοδότηση με πλήρη κάλυψη του 
λειτουργικού κόστους των δημοτικών δομών, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
• Μόνιμες θέσεις εργασίας για το ήδη υπάρχουν προσωπικό που καλύπτει 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών. 
• Ριζική αναμόρφωση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ 99/2017) 
και Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφονηπιακών και Βρεφικών Σταθμών 
με βάση τις προτάσεις της ΚΕΔΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως, για τους 
υφιστάμενους δημοτικούς σταθμούς, πρώην κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί 
σταθμοί που στην πλειοψηφία τους μεταφέρθηκαν από το 2001, προαιρετικά, με το ν. 
2880/2001 και υποχρεωτικά και οριστικά το 2003 με το ν. 3106/2003, κυρίως στα 
αστικά κέντρα, ακόμη και κτίρια 20ετίας, όπου οι χώροι είναι σαφώς περιορισμένοι, 
η ρύθμιση του άρθρου 4 του ΠΔ 99/2017 δημιουργεί προβλήματα στην προσαρμογή 
τους και κατ΄ επέκταση στην λειτουργία τους και θα οδηγήσει στο κλείσιμό τους. 
Πρότασή μας είναι να απαλειφθεί η πρόβλεψη για το διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο ή 



διαφορετικά να μην συνδέεται με το μέγεθος και τη δυναμικότητα του Σταθμού και 
να υπάρχει ρητή νομοθετική δυνατότητα να αυλίζονται τα παιδιά κατά τμήματα και ο 
υπολογισμός των τμ να γίνεται στο υποσύνολο των τμημάτων και όχι στο σύνολο της 
δυναμικότητας. 

2.2.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής (ισχύει και στα **) 
Μέτρα Πολιτικής: 
*2.3.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο) 
*2.3.1.1 Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση 
Η υποχρεωτική ένταξη των προ νηπίων 4 χρονών στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση καταργεί καταρχήν μία βασική αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης, με 
πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις για την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, ενώ 
εκατοντάδες εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Σε όλα τα σύγχρονα κράτη και 
ιδίως στην Ευρώπη η προσχολική αγωγή είναι ενιαία και η λειτουργία των 
αντίστοιχων δομών της είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης. 

Η Ελληνική οικογένεια έχει ανάγκη από ένα σταθερό και αποτελεσματικό 
σύστημα προσχολικής αγωγής με ολοήμερα χαρακτηριστικά και σύγχρονα 
παιδαγωγικά προγράμματα, σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά τα διαθέτουν απόλυτα οι δημοτικές δομές των παιδικών σταθμών με 
πολύ καλές και λειτουργικές εγκαταστάσεις, τουλάχιστον 10ωρη λειτουργία, 
εξειδικευμένο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, δημιουργική απασχόληση, 
παροχές υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σίτιση 4 γευμάτων και ύπνο και 
σταθερή ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρομαι σε 
μεγάλη έρευνα που 
διεξήχθη από το πανεπιστήμιο του Cambridge είχε δείξει ότι όχι μόνο μπορεί να μην 
υπάρχουν αναπτυξιακά και μαθησιακά οφέλη από μια τόσο πρώιμη έναρξη της 
τυπικής εκπαίδευσης αλλά αντιθέτως να έχει μακροπρόθεσμες επιζήμιες συνέπειες, 
όπως άγχος και πίεση που βιώνεται από τα παιδιά τόσο μικρών ηλικιών, αύξηση της 
σχολικής διαρροής, μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ο αντίκτυπος τους μπορεί να 
καταστεί ακόμα σοβαρότερος στις περιπτώσεις παιδιών ευάλωτων ομάδων, όπως για 
παράδειγμα παιδιά ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών και μεταναστών. Αυτές τις 
προϋποθέσεις είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να τις παρέχουν οι υπάρχουσες δημόσιες 
εκπαιδευτικές δομές. Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διαμόρφωσε ο 
ν.4521/2018 πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα.  

Απαιτούμε να κατοχυρωθεί το δημοκρατικό, κοινωνικό και παιδαγωγικό 
δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν ελεύθερα για το 4χρονο παιδί τους είτε τον 
παιδικό σταθμό είτε το νηπιαγωγείο, εάν τους εξυπηρετεί. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται και η υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής αγωγής και η 
ελευθερία επιλογής των γονέων για τη δομή που θα εμπιστευτούν για τα παιδιά τους.. 

2.2.2.1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών/Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία 

Με μόλις 97 εκ. ευρώ για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για την περίοδο 2020-
2021, το ίδιο ακριβώς ποσό με πέρσι, με πολλαπλάσιο όμως αριθμό αιτήσεων 
(133.076 φέτος έναντι 67.000 πέρσι, δηλαδή 66.076 περισσότερες), βρεθήκαμε 
μπροστά στον κίνδυνο σχεδόν τα μισά παιδιά να μην φιλοξενηθούν στα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα για 
επιπλέον 50 εκ. ευρώ τουλάχιστον, προτείνοντας χρηματοδότηση από το ΠΔΕ και 
από το Ίδρυμα Νιάρχος. 

Επομένως, εμμένουμε στην πάγια θέση μας, όπως αποτυπώνεται σε σχετικές 
αποφάσεις του ΔΣ της ΚΕΔΕ, για πρόσθετη χρηματοδότηση των δημοτικών δομών 
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και των Κέντρων 



Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), τουλάχιστον με 
το ποσό των 50 εκ. ευρώ, από το ΠΔΕ και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προκειμένου 
να φιλοξενηθούν όλα τα παιδιά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους και η απασχόληση των 2500 εργαζομένων. 

Για το λόγο αυτό εμμένουμε στις παρακάτω παρατηρήσεις και 
τροποποιήσεις:  

1. Στο ηλικιακό όριο των ωφελούμενων παιδιών να προστεθούν και τα παιδιά 
Γυμνασίου, ήτοι από 4-15 ετών. 

2. Η πρόταση για ισομερώς κατανεμημένες δραστηριότητες επιδέχεται πολλές 
ερμηνείες και οδηγεί σε περιορισμό των επιλογών των ωφελούμενων γονέων 
και παιδιών. 

3. Προτείνουμε: οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης είναι πολύπλευρες και διαμορφώνονται από το φορέα σε ετήσια 
βάση, βάσει των προτιμήσεων των ωφελούμενων. 

4. Ο περιορισμός χρήσης σχολικών χωρών στους οποίους δεν πραγματοποιείται 
διδασκαλία κατά το σχολικό ωράριο οδηγεί σε ουσιαστική αδυναμία 
ανεύρεσης και χρήσης τέτοιων χωρών. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα 
σχολικά συγκροτήματα δεν διαθέτουν χώρους στους οποίους δεν 
πραγματοποιείται διδασκαλία. 

5. Προτείνουμε: να απαλειφθεί ο περιορισμός και να υπάρξει ρητή χωρίς όρους 
πρόβλεψη στέγασης ΚΔΑΠ σε δημόσια σχολικά κτίρια. 

6. Η ισομερής δραστηριότητα ανά παιδί να διαγραφεί καθώς οδηγεί σε 
περιορισμό των επιλογών των ωφελούμενων γονέων και παιδιών Παρ 
7(ΚΔΑΠ) 

7. Να απαλειφθεί ο περιορισμός ανώτατου αριθμού ωφελούμενων ανά δομή και 
ανά βάρδια και να διαμορφώνεται μόνο βάσει του αδειοδοτημένου χώρου. 

8. Προτείνουμε: να απαλειφθεί ο περιορισμός και να υπάρξει ρητή χωρίς όρους 
πρόβλεψη στέγασης ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε δημόσια σχολικά κτίρια. 

9. Να απαλειφθεί ο περιορισμός ανώτατου αριθμού ωφελούμενων ανά δομή και 
ανά βάρδια και να διαμορφώνεται μόνο βάσει του αδειοδοτημένου χώρου. 

10. Να υπάρξει πρόβλεψη πως σε κάθε περίπτωση οι παρούσες διατάξεις και οι 
υπό έκδοση ΚΥΑ, ουδόλως επηρεάζουν τις υπάρχουσες αδειοδοτήσεις, ούτε 
απαιτείται προσαρμογή των αδειοδοτημένων δομών σε τυχόν νέες 
προϋποθέσεις. 

11. Προτείνουμε: «Οι ισχύουσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ και 
ΚΔΑΠ ΜΕΑ διατηρούνται σε ισχύ» Επισημαίνουμε πως αν δεν αφομοιωθούν 
οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, εκατοντάδες δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ θα οδηγηθούν σε κλείσιμο και απόλυση του προσωπικού. 

 
2.3.2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες σχολικής εκπαίδευσης 
Αρκετοί Δήμοι όπως π.χ. ο Δήμος Πατρέων, έχουν δημιουργήσει μέσω της 

κοινωνίας των πολιτών «Κοινωνικά Φροντιστήρια». Η ανάγκη αυτή προέκυψε από 
την οικονομική αδυναμία των γονέων να παρέχουν τα εχέγγυα στα τέκνα τους για την 
ομαλή εκπαιδευτική τους ικανότητα. 

Θεωρούμε ότι η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός με το να επιβραβεύσει αυτή 
την προσπάθεια με κάθε τρόπο που θεωρεί πρόσφορο. Μια πρώτη μορφή 
αναγνώρισης θα μπορούσε να είναι η παροχή τεχνικής βοήθεια με υλικοτεχνικό 



εξοπλισμό (ηλεκτρονικό και έντυπο) που θα μπορούσε να ληφθεί από τους μαθητές 
ως ένα μέσο ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων τους. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3. Προώθηση της Ένταξης 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.2: Πρόσβαση των ανέργων σε 
υπηρεσίες ενεργοποίησης –ΟΑΕΔ 

Προσθήκη : 
Διασύνδεση του ΟΑΕΔ  με την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό τη 

διαμόρφωση τοπικών σχεδίων δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη 
συνεργασία με τις δομές στήριξης των ανέργων των ΟΤΑ. 

Προγράμματα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ατόμων ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων στους ΟΤΑ 
Οι ΟΤΑ έχοντας ως  αρμοδιότητες και πεδία εργασίας αντικείμενα που δεν απαιτούν 
ειδικά προσόντα (πχ. στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου), μπορούν να 
απασχολήσουν άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και τα οποία λόγω των 
χαμηλών τους τυπικών προσόντων δεν μπορούν να ενταχθούν με ανταγωνιστικούς 
όρους στην αγορά εργασίας. Επίσης, επειδή οι περισσότεροι δήμοι διαθέτουν 
υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, μπορούν να συμβάλλουν παράλληλα, μέσα από 
ειδικά προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης στην προστατευόμενη απασχόληση 
των 
ατόμων αυτών που συχνά δυσκολεύονται να διατηρήσουν μια θέση εργασίας λόγω 
των ιδιαίτερων προβλημάτων που έχουν.  

 
3.2.4.2 Προγράμματα δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας στον ιδιωτικό 

τομέα για ανέργους και για ειδικές ομάδες ανέργων 
 Θα προτείνουμε ένα υβριδικό μοντέλο εξειδίκευσης και προώθησης του 
προγράμματος ΝΘΕ για ανέργους και μακροχρόνια ανέργους με απώτερο στόχο την 
ομαλή κοινωνική ένταξη τους. Ένα δια λειτουργικό πρόγραμμα που να 
συμπεριλαμβάνει την παροχή των ευεργετημάτων π.χ. επίδομα ΚΕΑ, ενίσχυση της 
ψηφιακής κουλτούρας μέσω κατάρτισης και την άρση της παιδικής φτώχειας (εφόσον 
σημείο αναφοράς είναι η ίδια οικογένεια). Αυτή η σύμπραξη δράσεων αισιοδοξούμε 
ότι θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στην οικογένεια να αποφύγει την παγίωση της 
στο καθεστώς φτώχειας.  
Πιθανή πηγή χρηματοδότησης: ΕΚΤ, Κρατικός Προϋπολογισμός 

3.2.4.10 Ενίσχυση  εγκατάστασης νέων γεωργών – Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 20-202) 

Ζητάμε την περαιτέρω ενίσχυση των νέων αγροτών με κάθε μέσο για την 
ανάπτυξη και βελτίωση της αγροτικής οικονομίας με έμφαση στην έξυπνη γεωργία 
και την βιολογική καλλιέργεια. Την μεταποίηση των προϊόντων και την οικονομική 
ενίσχυση των επενδύσεων, μέσα από ένα εξειδικευμένο οικονομικό σχέδιο δράσης. 



Και τέλος προτείνουμε ένα νέο μέτρο το 3.5.5 μια καινοτόμα πρόταση της 
ΚΕΔΕ για να ξεκινήσει μια συζήτηση για την αποκαλουμένη κοινωνική 
οικονομία και πως αυτή μπορεί να διαμορφώσει νέες τάσεις.  

 
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ 

 
Σίμος Δανιηλίδης 

Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών 
 


