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                                                    ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 
             Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει με Δελτία Τύπου της Ομοσπονδίας μας, στις 

31/1/2017 και στις 3/2/2017 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ του Δ.Σ. της 

Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π., της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Αναπληρώτριας Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υπηρεσιακών 

παραγόντων. Αντικείμενο των συναντήσεων υπήρξε η εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης 

προκειμένου το Δ.Σ. να ανακαλέσει την απεργιακή κινητοποίηση που είχε αποφασίσει από 

το Σάββατο 28/1/2017 με την αποχή των εργαζομένων στα ΚΕΠ από το καθήκον 

καταχώρισης στοιχείων και παραλαβής αιτήσεων για τη χορήγηση του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 

            Το κλίμα των συνομιλιών και στις δύο συναντήσεις ήταν καλό, ο διάλογος 

εποικοδομητικός και η εποπτεύουσα τον θεσμό των ΚΕΠ Υπουργός, κυρία Όλγα 

Γεροβασίλη, διαλλακτική, συνεργατική και με διάθεση να συμβάλει στην κατά το δυνατόν 

αποσυμφόρηση των ΚΕΠ, δεδομένου ότι η ένταξη του προγράμματος ΚΕΑ στις διαδικασίες 

τους έχει επιφέρει πάμπολλα προβλήματα.  

            Τα προβλήματα αυτά, παρά το ότι είχαν δοθεί κάποιες λύσεις για τη διαχείριση του 

πλήθους των προσερχόμενων στα ΚΕΠ, εντάθηκαν στο έπακρο εξαιτίας της 

δυσλειτουργίας του συστήματος παραλαβής αιτήσεων ΚΕΑ. Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν 

χαοτικές καταστάσεις στις υπηρεσίες μας, καθώς οι πολίτες συνωστίζονταν, τόσο οι 

ενδιαφερόμενοι για το ΚΕΑ όσο και οι ενδιαφερόμενοι για άλλες υποθέσεις, χωρίς να 

εξυπηρετούνται ή εξυπηρετούμενοι με αφάνταστα αργούς ρυθμούς.   

             Παρόλα αυτά, εκτιμώντας θετικά τις συνομιλίες που αναπτύχθηκαν, οι οποίες 

επιθυμούμε να συνεχιστούν για άλλα πλέον θεσμικά ζητήματα, σε ένδειξη καλής θέλησης 

και προκειμένου να στηρίξουμε την υλοποίηση του προγράμματος ΚΕΑ που απευθύνεται 

σε ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχιας, 

αναστέλλουμε την προγραμματισθείσα αποχή μας και παρακαλούμε ιδιαιτέρως το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να φροντίσει 

άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος παραλαβής αιτήσεων ΚΕΑ, προς 

αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας του κοινού και επιβάρυνσης των εργαζόμενων στα ΚΕΠ.  

                                                           Για το Δ.Σ.                                
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