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ΘΕΜΑ: «Διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας» 

 
 

     Κύριε Πρωθυπουργέ,  

     Με την παρούσα επιστολή, θέλω να σας ενημερώσω για το κρίσιμο θέμα της 

λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, εν όψει της 

επικείμενης λήξης του προγράμματος την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

     Σήμερα στους Δήμους της χώρας λειτουργούν 256 Δομές Φτώχειας και 

εξυπηρετούν 118.000 συμπολίτες μας που ανήκουν ιδιαίτερα σε ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού. 

     Οι Δομές αυτές είναι Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Κοινωνικά 

Φαρμακεία, Ανοιχτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, Υπνωτήρια, 

Τράπεζες Χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης κ.ά. και εργάζονται 1.112 νέοι 

επιστήμονες στις δομές αυτές.  

     Η χρηματοδότηση των δομών αυτών από το εθνικό σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αρχικά έληγε στις 31 Οκτωβρίου 

2016. 

 

. / . 



     Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με αλλεπάλληλες ομόφωνες αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου της και με επιστολές της τόσο προς εσάς αλλά και  

προς την αρμόδια πολιτική ηγεσία, είχε ζητήσει την πεντάμηνη παράταση 

της λειτουργίας του προγράμματος  από την αρχική του λήξη, δηλ. την 31η 

Οκτωβρίου 2016 και έως την ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, μέσω των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

     Τελικώς δόθηκε παράταση μόνο για δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2016. 

     Δεδομένου όμως, ότι οι διαδικασίες για τη συνέχιση του προγράμματος μέσα 

από τις Περιφέρειες στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι εξαιρετικά 

χρονοβόρες με αποτέλεσμα την 31η Δεκεμβρίου 2016 να κινδυνεύουν να 

οδηγηθούν σε  κλείσιμο οι δομές αυτές, κρίνουμε απαραίτητο να συνεχισθεί η 

χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος από το εθνικό 

σκέλος του Π.Δ.Ε., έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξής τους  

στα αντίστοιχα Π.Ε.Π. και την έναρξη υλοποίησής τους. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

     Για να αποτραπεί για άλλη μια φορά ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας 

των επιτυχημένων αυτών δομών και του σημαντικού κοινωνικού έργου που 

επιτελούν, σας ζητώ την άμεση παρέμβασή σας και τη στήριξή σας, ιδιαίτερα 

στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διέρχεται η χώρα.  

 

 

 

                                                 Με ιδιαίτερη τιμή 
 

Γεώργιος Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 
 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος  
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