
 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΑΘΗΝΑ         03/06/2016 

Αριθμ.Πρωτ.:    1759      
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

 

κα Θεανώ Φωτίου 

Αναπληρώτρια Υπουργό  
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
 
Θέμα: «Εφαρμογή του Προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 

στους Δήμους της χώρας» 

 
 
 

Κυρία Υπουργέ, 

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων σας, για την έναρξη της εφαρμογής της πρώτης 

φάσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, σε 30 Δήμους και την επέκτασή του σε 
όλους τους Δήμους της χώρας από 1/1/2017, με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας 

γνωρίσουμε τα εξής: 

Η εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως γνωρίζετε, 

αποτελούσε και αποτελεί πάγια θέση της Κ.Ε.Δ.Ε., η οποία έχει αποτυπωθεί διαχρονικά στις 
Ομόφωνες Αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Συνεδρίων της. 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και εγγράφως αλλά και στις κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις μας, σας είχε θέσει ως άμεση προτεραιότητα, την έγκαιρη έναρξη εφαρμογής 

του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους Δήμους της χώρας, ύστερα δε και από την 
προηγούμενη επιτυχημένη εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 

 
Ωστόσο, Κυρία Υπουργέ,  

Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι έστω και πιλοτικά, αλλά με σημαντική 

καθυστέρηση, θεωρούμε θετική την έναρξη εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης στους Δήμους της χώρας. 

Παρόλα αυτά, σας εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για τον αποκλεισμό της ΚΕΔΕ 
από τον σχεδιασμό της εφαρμογής του προγράμματος και τον τρόπο επιλογής των 30 



 

 

πρώτων Δήμων, παρά τις διαβεβαιώσεις σας, κατά την τελευταία μας συνάντηση στο 

Υπουργείο σας. 

Θεωρούμε ότι ο καθορισμός των κριτηρίων, όπως αναφέρονται στις ανακοινώσεις 

σας, είναι ασαφής και χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση. 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε τις διευκρινήσεις σας για τον καθορισμό των 

κριτηρίων επιλογής των 30 πρώτων Δήμων και ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας, 
προκειμένου να συζητηθούν όλα τα ζητήματα για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος σε 

όλους τους Δήμους της χώρας. 

 
 

 
 Με εκτίμηση 

Γεώργιος Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
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