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Εσταριζηήρια Επιζηολή 

 
 

Οη εξγαδόκελνη ζηηο Κνηλσληθέο Γνκέο άκεζεο Αληηκεηώπηζεο ηεο Φηώρεηαο κε 
ηελ παξνύζα επηζηνιή ζέινπλ λα ζαο εθθξάζνπλ ηηο ζεξκέο ηνπο επραξηζηίεο  

γηα ηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηήξημε ζαο , θαζώο κε ηηο ελέξγεηεο ζαο θαη κε  
ηελ  πίεζε πνπ αζθήζεθε πξνο ηα αξκόδηα Τπνπξγεία,  δόζεθε παξάηαζε ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθώλ  δνκώλ έσο ηηο 31/12/2016. Σν γεγνλόο απηό 
παξά ηελ πξώηε ζεηηθή αλάγλσζε ηνπ θαζώο 118.000 σθεινύκελνη ζα 

ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ παξνρέο κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ ρεηκώλα θαη 800 

εξγαδόκελνη ζα ζπλερίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο , ζε δεύηεξε αλάγλσζε δελ 
επηιύεη ην βαζηθό δήηεκα, ην νπνίν είλαη ε νκαιή κεηάβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

από ην ΔΠΑ 2007-2013 ζην ΔΠΑ 2014-2020.   
 Η κε νκαιή κεηάβαζε πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη  ηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ μεθηλήζεη λα εληάζζνπλ ηηο λέεο δνκέο. 
ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα παξάδεηγκα κόιηο έγηλε ε έληαμε 

ησλ δνκώλ νη νπνίεο έρνπλ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο από 1/1/2017.ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα όκσο, κέρξη λα δηεμαρζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηε λόκηκε πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ (ΑΔΠ) θαη νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ δνκώλ (δηαγσληζκνί θιπ) ην ζπληνκόηεξν 

πνπ ζα είλαη έηνηκνη νη δήκνη λα ζπλερίζνπλ  ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα είλαη ην 
Μάξηην ηνπ 2017.. Αληίζηνηρα ζε άιιεο Πεξηθέξεηεο όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δελ έρνπλ θαλ πξνθεξύμεη ζηα ΠΔΠ ηηο δνκέο θαη 
επνκέλσο είλαη ηειείσο αλέθηθην λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ην λέν πιαίζην άκεζα.  

Δπηπιένλ, ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ε πξόζθιεζε γηα ηελ  ππνβνιή πξνηάζεσλ 

από ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ αθνξά ζηηο Γνκέο Αζηέγσλ έρεη σο θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ 2016.  

ηα αλσηέξσ ζα ζέιακε λα πξνζζέζνπκε ηελ ελεκέξσζε πνπ ιάβακε από ηελ 
«2ε Δπηηξνπή  Παξαθνινύζεζεο  Δ.Π ¨Αηηηθή 2014-2020¨πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25/10/2016 από ηελ ΔΤΓΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο , 
ζηελ νπνία παξνπζία εθπξόζσπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη εθπξνζώπσλ 

ηνπ ΔΚΣ, δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε θελνύ αλ δελ δνζεί παξάηαζε ζην ελ ιόγσ 
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πξόγξακκα. Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓΔΠ 

ελεκέξσζαλ πσο ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ελζηάζεσλ ν ηειηθόο πηλάθαο 
αμηνινγεκέλσλ πξάμεσλ ζα θαζπζηεξήζεη.  Δπηπιένλ, εμέθξαζαλ ηνλ θόβν 

πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζεο ηνπ ηειηθνύ πίλαθα θαη ησλ απνθάζεσλ έληαμεο ζε 
πεξίπησζε πξνζθπγήο ησλ εληζηάκελσλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

 
Από ηα αλσηέξσ αληηιακβάλεζηε όηη ε δίκελε παξάηαζε δελ επηιύεη ζηελ 

νπζία ην πξόβιεκα θαη ην θελό πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ κεηάβαζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο από ην παιηό ΔΠΑ ζην λέν, θαζώο από 1/1/2017 ζεσξνύκε όηη 

κόλν ην 30% ησλ λέσλ δνκώλ ζα έρνπλ μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη 
απηέο ζα αθνξνύλ ζηα Κέληξα Κνηλόηεηαο. Όζνλ αθνξά ζηηο Γνκέο Παξνρήο 

Βαζηθώλ Αγαζώλ (παληνπσιεία, ζπζζίηηα, θαξκαθεία) είλαη ζηελ πξάμε 
αδύλαην θάπνηνο λα πεη κε ζηγνπξηά ηελ αθξηβή εκεξνκελία έλαξμεο ηνπο. 

 
Γηα ηνλ ιόγν απηό δεηνύκε εθ λένπ ηελ ζηήξημή ζαο, θαζώο όπσο πξνθύπηεη 

από ηελ αλάιπζε, ν ρξνληθόο νξίδνληαο πνπ όιεο νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη  

ζα είλαη έηνηκνη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηηο λέεο Γνκέο είλαη ν Μάξηηνο ηνπ 2017. Ωο 
εθ ηνύηνπ δεηνύκε παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσληθέο Γνκέο Άκεζεο 

Αληηκεηώπηζεο ηεο Φηώρεηαο» έσο ηηο 30 Μαξηίνπ 2017.  
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