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Κο Γεώργιο Χουλιαράκη 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Παράταση χρηματοδότησης με εθνικούς πόρους των 
Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας» 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως γνωρίζετε, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  στις 31 Οκτωβρίου 2016, σταματά 

οριστικά η χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της 

Φτώχειας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου, με τον 

τερματισμό της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών, δεν θα ανανεωθούν 

οι συμβάσεις των εργαζομένων, με άμεση συνέπεια να βρεθούν στην ανεργία 

800 οικογένειες και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα σε δομές 

που συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της φτώχειας. 

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της Αν. Υπουργού Εργασίας Θ. 

Φωτίου να βρεθεί μία λύση για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης 

του παλαιού προγράμματος και της έναρξης του νέου, αυτό μέχρι σήμερα δεν 

κατέστη δυνατό.  

Η ΚΕΔΕ, κατόπιν και σχετικής ομόφωνης απόφασης που έλαβε σε 

πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ζητά να δοθεί 

πεντάμηνη παράταση της λειτουργίας του προγράμματος των κοινωνικών 

δομών κατά της φτώχειας, με εθνικούς πόρους και να παραταθούν αντίστοιχα 



 

οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού, μέχρι την ένταξη του προγράμματος 

στο νέο ΕΣΠΑ. 

Σε αυτή την κρίσιμη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που βιώνει η 

χώρα, είναι άδικο χιλιάδες συμπολίτες μας να στερηθούν τις υπηρεσίες που 

παρέχονται από δομές όπως τα κοινωνικά συσσίτια, τα κοινωνικά φαρμακεία, 

τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα υπνωτήρια αστέγων, οι τράπεζες χρόνου και τα 

γραφεία διαμεσολάβησης. Εξίσου άδικο είναι το εξειδικευμένο και υψηλών 

προσόντων επιστημονικό προσωπικό τους να βρεθεί στο δρόμο. 

Οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές με τις γνώσεις και την κατάρτισή 

τους αποτελούν την ατμομηχανή του προγράμματος και θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο η παραμονή τους σ’ αυτές.  

Προσδοκούμε στις άμεσες ενέργειές σας, σε συνεργασία με το 

υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  

προκειμένου να αποφευχθεί το λουκέτο στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης 

της Φτώχειας και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας 

τους.  
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