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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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Προς:  

Κα Θεανώ Φωτίου,  
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας,  
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Κο Γεώργιο Χουλιαράκη, 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
 

 

ΘEMA: «Διασφάλιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης  Αντιμετώπισης 
της Φτώχειας και των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» 

  

 

Κυρία / Κύριε Υπουργέ, 

 

Με την παρούσα επιστολή μας, επανερχόμεθα στο θέμα της ομαλής 

λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας και 

των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ύστερα από την συνάντηση μας στις 30 Δεκεμβρίου 2016,  

θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

Παρατηρείται τεράστια καθυστέρηση στην υπογραφή των 

προγραμματικών συμβάσεων που αφορά στο διάστημα της τελευταίας 

παράτασης του προγράμματος  1/11/2016 -31/12/2016, σύμφωνα με τον Ν. 

4432 ΦΕΚ 212Α./14.11.2016 με αποτέλεσμα την διακοπή της 

χρηματοδότησης του προγράμματος για το εν λόγω διάστημα και τις 

δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία του. 

Για το χρονικό διάστημα από  1/10/2015 και εντεύθεν δεν  έχει 

αποδοθεί στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων η αποπληρωμή του 

έργου δηλαδή το 20% του προϋπολογισμού του προγράμματος με συνέπεια 

την αδυναμία αποπληρωμής λειτουργικών δαπανών του προγράμματος. 

Όσον αφορά στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 30 

Δεκεμβρίου 2016 ακόμη δεν έχετε διευκρινίσει το χρονικό διάστημα της 
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παράτασης του υφιστάμενου προγράμματος και των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού . 

Η Κ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα και με τις ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της 

,θεωρεί απαραίτητη την παράταση του υφιστάμενου προγράμματος και των 

συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, έως την πραγματική τους ένταξη μέσω 

των Π.Ε.Π. στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και παρακαλούμε όπως επισπεύσετε την 

νομοθετική ρύθμιση του θέματος. 

Τέλος σχετικά με την  δυναμικότητα  των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ όπως 

συμφωνήθηκε στην προαναφερθείσα συνάντηση θα πρέπει να προβείτε στις 

απαραίτητες ενέργειες για να ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το 2017-2018, η 

δυναμικότητα των φορέων που ήδη έχουν λάβει άδεια λειτουργίας τα 

παρελθόντα έτη και λειτουργούν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.  

Δεδομένης της κρισιμότητας των ανωτέρω θεμάτων παρακαλούμε για 

τις άμεσες ενέργειες σας. 

 

 

 

 

 
                                                    Με εκτίμηση 
 

Γεώργιος Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 
 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος  
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