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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

          Με έκπληξη παρατήρησε η Ομοσπονδία μας την έκδοση της ΚΥΑ με 
αριθμό Γ.Δ.5 οικ.2961-10/24.1.2017 (ΦΕΚ 128/Β/24.1.2017), η οποία εμπλέκει τα 
ΚΕΠ στη διαδικασία παραλαβής αιτήσεων για τη χορήγηση του Κοινωνικού 
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) χωρίς να υπογράφεται (!) από την Υπουργό 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, που εποπτεύει τη λειτουργία των 
ΚΕΠ. 
 
          Ήδη με τα έγγραφά μας με Α.Π. 32/06-12-2016 και Α.Π. 01/03-01-2017 
έχουμε ενημερώσει την εποπτεύουσα τις υπηρεσίες μας Υπουργό και έχουμε 
ζητήσει συνάντηση μαζί της προκειμένου να προστατευθεί ο θεσμός των ΚΕΠ και η 
ομαλή λειτουργία του από την επερχόμενη λαίλαπα που για αυτόν ονομάζεται 
ΚΕΑ. Η μη υπογραφή της προαναφερθείσας ΚΥΑ από την αρμόδια Υπουργό για τα 
ΚΕΠ πιθανολογούμε ότι οφείλεται στην αναγνώριση πια των περιορισμένων 
δυνατοτήτων εξυπηρέτησης που έχει ο θεσμός και ότι δεν πρόκειται για απλή 
επανάληψη του φαινομένου ανάθεσης καθηκόντων από τρίτους στα ΚΕΠ ερήμην 
του εποπτεύοντος Υπουργείου.  
    
          Τα ΚΕΠ από την έναρξη λειτουργίας τους το 2002 μέχρι σήμερα 
στελεχώνονται με διαρκώς μειούμενο αριθμό προσωπικού, ενώ διεκπεραιώνουν 
σταθερά αυξανόμενες σε αριθμό υποθέσεις πολιτών που αφορούν όλο και 
περισσότερες διαδικασίες.  
 
          Βάσει στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα ΚΕΠ διεκπεραίωσαν την 
προηγούμενη τριετία τους ακόλουθους αριθμούς υποθέσεων στο κάθε έτος 
αναφοράς:  2014: 3.758.603, 2015: 4.933.087, 2016: 8.147.833 
          Παρατηρείται η αυξητική τάση των 3 τελευταίων ετών και συγκεκριμένα, η 
αύξηση του αριθμού υποθέσεων του έτους 2015 σε σύγκριση με το 2014 είναι της 
τάξης του 31.24% και η αύξηση ομοίως του έτους 2016 σε σύγκριση με το 2015 
είναι της τάξης του 65.16%. Επομένως, μέσα σε 2 μόλις χρόνια τα ΚΕΠ 
παρουσιάζουν αύξηση της παραγωγικότητάς τους άνω του 100%. 
 
          Με αυτά τα δεδομένα, με όσα διαδραματίστηκαν στα ΚΕΠ κατά την 
υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος ΚΕΑ σε 30 Δήμους της χώρας το 
περασμένο έτος και με τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν σε στελεχικό 
δυναμικό και σε κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, γίνεται φανερό σε όλους 
ότι τα ΚΕΠ είναι αδύνατο να αναλάβουν αρμοδιότητες του προγράμματος ΚΕΑ, 
χωρίς αυτό να σημάνει ταυτόχρονα την αποδιοργάνωση της λειτουργίας τους, την 
άδικη ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, τη δημιουργία ανεξέλεγκτων 
κρίσεων και την εξαιρετική επιβάρυνση των εργαζόμενων.  
 



 

          Απευθύνουμε έκκληση στην Υπουργό μας κυρία Γεροβασίλη να εισακούσει τα 
αιτήματα επικοινωνίας μας μαζί της, έστω αυτή την ύστατη ώρα, λίγο πριν την 
επίσημη έναρξη του προγράμματος ΚΕΑ. Θεωρούμε ότι είναι η μόνη πολιτικός 
αρμόδια και έχουσα την εποπτεία λειτουργίας των ΚΕΠ, που μπορεί να επιληφθεί 
του θέματος και να ενεργήσει για τη βέλτιστη λύση του.  
 
          Ζητάμε εκ των προτέρων την κατανόηση του κοινού που εξυπηρετούμε 
χρόνια τώρα και έχει αναγνωρίσει το θεσμό των ΚΕΠ ως την καλύτερη και 
φιλικότερη προς τον πολίτη υπηρεσία του Δημοσίου. Οι καλύτεροι και φιλικότεροι 
επιθυμούμε να παραμείνουμε, πολιτισμένες συνθήκες εργασίας επιζητούμε για 
τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, ποιοτικές υπηρεσίες επιδιώκουμε να προσφέρουμε 
στους πολίτες  και προς το σκοπό αυτό δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε 
νόμιμη ενέργειά μας. 
 
                                                                Για το Δ.Σ. 
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