
                                                                                                                          Αθήνα, 25/05/2017
                                                                                                                Α.Π.: 27
                                                                                
                                                                                        ΠΡΟΣ:
                                                                                       ΥΠΟΥΡΓΟ
                                                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
                                                                                        Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
                                                                                        Βασ. Σοφίας 15, 106 74  Αθήνα
                                                                                              
                                                                                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ   
                                                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
                                                                                        Κύριο Γρηγόριο Θεοδωράκη
                                                                                        Βασ. Σοφίας 15, 106 74  Αθήνα

ΘΕΜΑ : Απαλλαγή από το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ σε εγκεκριμένες αιτήσεις ΚΕΑ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

       Όπως γνωρίζετε το Δ.Σ.  της ΠΟΣΕΚΕΠ στις 05/02/2017 πήρε μια δύσκολη

απόφαση να ανακαλέσει την εξαγγελθείσα αποχή των υπαλλήλων των ΚΕΠ από τη

διαδικασία  του ΚΕΑ,  σε  ένδειξη  καλής  θέλησης  μετά τις  δύο συναντήσεις   που

είχαμε  στο  Υπουργείο  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  (31/1  –  3/2/2017)  και

προκειμένου να στηρίξουμε την υλοποίηση ενός προγράμματος που απευθύνεται

σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της χώρας μας. Αυτή η απόφαση

είχε  μεγάλο  κόστος  καθώς  πήγε  ενάντια  στην  επιθυμία  της  πλειοψηφίας  των

συναδέλφων μας.

       Η  ΠΟΣΕΚΕΠ  έκανε  ένα  βήμα  πίσω  γιατί  βασίστηκε  τόσο  στη  δική  σας

προφορική  δέσμευση  όσο  και  της  Αναπληρώτριας  Υπουργού  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης  κας  Φωτίου  ότι  τα  ΚΕΠ θα εμπλακούν  με  το  ΚΕΑ  κατά  το  αρχικό

διάστημα ώστε να συνεπικουρήσουν στην απορρόφηση του μεγάλου όγκου των

αναμενόμενων  αιτήσεων  και  ότι  σε  σύντομο  χρόνο  το  πρόγραμμα  θα

διεκπεραιώνεται μόνο από τις κοινωνικές δομές και τα Κέντρα Κοινότητας  που θα

αρχίσουν  να  λειτουργούν.  Επίσης  δεχτήκαμε  με  ικανοποίηση  τη  δέσμευση  ότι

καμιά νέα διαδικασία δεν θα ανατεθεί αιφνιδιαστικά στα ΚΕΠ, καθώς επίσης την

πληροφόρηση ότι ήδη είχαν λάβει αρνητική απάντησή σας φορείς που ζητούσαν

διεκπεραίωση διαδικασιών τους μέσω ΚΕΠ, λόγω του ότι  ο θεσμός κατά γενική

ομολογία εξυπηρετεί πλέον τους πολίτες στα όριά του. 



       Από τις αρχές Μαΐου έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα ΤΕΒΑ που αποτελεί κομμάτι

του ΚΕΑ. Δυστυχώς άλλη μια αστοχία του Υπουργείου Εργασίας αναγκάζει όλους

τους δικαιούχους να περάσουν  ΞΑΝΑ από τις  κοινωνικές δομές για την επιλογή

συγκεκριμένης ένδειξης στην πλατφόρμα του ΚΕΑ. 

       Στο διάστημα αυτό δεν είναι λίγες οι φορές που τόσο το Υπουργείο Εργασίας

όσο και οι κοινωνικές δομές προσπαθούν να εμπλέξουν και τα ΚΕΠ με το ΤΕΒΑ,

όσον αφορά εγκεκριμένες αιτήσεις ΚΕΑ και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις τους.

Και  ενώ  υπάρχει  προφορική  διευκρίνηση  από  το  Υπουργείο  Διοικητικής

Ανασυγκρότησης ότι δεν πρόκειται για αρμοδιότητά μας -δεν προβλέπεται τέτοιο

καθήκον για μας από την ΚΥΑ ανάθεσης του προγράμματος ΚΕΑ στα ΚΕΠ, εντούτοις

η καθυστέρηση εγκυκλίου που να το αποτυπώνει και εγγράφως  έχει δημιουργήσει

αναστάτωση  τόσο  στην  ΠΟΣΕΚΕΠ  όσο  και  στις  τάξεις  των  συναδέλφων  μας.

Επιπλέον,  στην  περιρρέουσα  ατμόσφαιρα  επικρατούν  φημολογίες  πως  το

Υπουργείο μας βρίσκεται σε συνεννοήσεις με το Εργασίας για την ένταξή του ΤΕΒΑ

στα ΚΕΠ με νέα ΚΥΑ.

       Η θέση της ΠΟΣΕΚΕΠ είναι ΚΑΘΕΤΗ. Καμία τροποποίηση αίτησης παλαιού

δικαιούχου για την προσθήκη της ένδειξης ΤΕΒΑ δεν πρέπει  να περάσει  από τα

ΚΕΠ, αλλά αποκλειστικά από τις κοινωνικές δομές των Δήμων. Τα ΚΕΠ μπορούν να

καταχωρούν την ένδειξη ΤΕΒΑ που υπάρχει στην τροποποιημένη πλατφόρμα του

ΚΕΑ κατά την παραλαβή νέων αιτήσεων, για τις οποίες έχουν ακόμα αρμοδιότητα. 

Κυρία Υπουργέ,

       Δεν βλέπουμε το λόγο για τον οποίο πρέπει να διαρραγεί  η ειλικρινής σχέση

μεταξύ μας  που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Θέλουμε να πιστεύουμε

ότι  θα  τηρηθούν  οι  δεσμεύσεις,  ότι  τα  ΚΕΠ  θα  εξακολουθήσουν  να  έχουν  τη

στήριξή  σας   για  την  εύρυθμη  λειτουργία  τους  και  σας  παρακαλούμε  να  γίνει

αποδεκτό το συγκεκριμένο δίκαιο αίτημά μας για άμεση δική σας παρέμβαση και

οριστική διευθέτηση στο ζήτημα που έχει ανακύψει.  

Με τιμή
                                 

Για το Δ.Σ.
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