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Αθήνα 13/03/2015 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Γιαζθάλιζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηων κοινωνικών ππογπαμμάηων ηων 

δήμων μέσπι ηην ένηαξή ηοςρ ζηο νέο ΔΠΑ 2014-2020 ζηηά ο Γήμαπσορ 

Αμαποςζίος, Ππόεδπορ ηηρ ΚΔΓΔ Γιώπγορ Παηούληρ 

 

 

Παπάηαζη ηηρ λειηοςπγίαρ όλων ηων κοινωνικών ππογπαμμάηων 

και δπάζεων ηων δήμων μέσπι ηην ένηαξή ηοςρ ζηο νέο ΔΠΑ 

2014-2020, πποκειμένος να ζςνεσιζηεί αππόζκοπηα η παποσή 

κοινωνικών ςπηπεζιών ζηοςρ πολίηερ και ιδιαίηεπα ζηιρ εςπαθείρ 

ομάδερ ζηηά ο Δήμαπσορ Αμαποςζίος,Ππόεδπορ ηηρ ΚΕΔΕ Γιώπγορ 

Παηούληρ με επιζηολή ηος ζηοςρ ζςναπμόδιοςρ ςποςπγούρ 

Εζωηεπικών Νίκο Βούηζη, Επγαζίαρ και  Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

Πάνο κοςπλέηη, ηην αναπληπώηπια ςποςπγό Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ Θεανώ Φωηίος. 

 

Ο κ. Παηούληρ ζηην επιζηολή ηος ζημειώνει όηι ζήμεπα ζηοςρ δήμοςρ 

και ζηιρ επισειπήζειρ ηοςρ λειηοςπγούν καη΄ εκηίμηζη 4.449 κοινωνικέρ 

δομέρ πος πποζθέποςν ςπηπεζίερ ζε 171.390 ωθελούμενοςρ, ενώ 

απαζσολούνηαι  19.297 επγαζόμενοι.  

Η πλειονόηηηα ηων ππογπαμμάηων αςηών (Βοήθεια ζηο πίηι, 

Παιδικοί και Βπεθονηπιακοί ηαθμοί, ΚΓΑΠ, ΚΓΑΠ-ΜΔΑ, ΚΗΦΗ, 

Κένηπα ηήπιξηρ Ρομά και Δςπαθών Ομάδων κ.α.), ηονίζει ο κ. 

Παηούληρ, ςλοποιούνηαι μέζα από ηο ΕΠ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος 

Δςναμικού» ζηο πλαίζιο ηος ΕΠΑ 2007-2013.  Μάλιζηα πολλά από 

αςηά εξακολοςθούν κα ςλοποιούνηαι έωρ και ζήμεπα με 
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σπημαηοδόηηζη από ίδιοςρ πόποςρ ηων δήμων, παπά ηιρ ηεπάζηιερ 

μειώζειρ ηων εζόδων ηοςρ. 

«Μέσπι όμυρ ηην ένηαξή ηυν ππογπαμμάηυν αςηών  ζηο νέο ΕΠΑ 

2014-2020 κπίνοςμε επιβεβλημένη ηην παπάηαζη λειηοςπγίαρ ηοςρ, 

πποκειμένος να ζςνεσιζηεί αππόζκοπηα η παποσή ηυν κοινυνικών 

ςπηπεζιών ζηοςρ πολίηερ και ιδιαίηεπα ζηιρ εςάλυηερ και εςπαθείρ 

ομάδερ ηος πληθςζμού», ηονίζει ο ππόεδπορ ηηρ ΚΕΔΕ. 

 

Ειδική αναθοπά γίνεηαι ζηη διαζθάλιζη ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηων 

Κένηπων ηήπιξηρ Ρομά και Εςπαθών Ομάδων. 

«Ένα ζοβαπό ππόβλημα πος έσει ανακύτει, αναθέπει ο κ. Παηούληρ, 

αθοπά ηην ημεπομηνία λήξηρ ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηυν Κένηπυν 

ηήπιξηρ Ρομά και Εςπαθών Ομάδυν, ζηιρ 31 Μαπηίος 2015, η οποία 

ππέπει να παπαηαθεί πποκειμένος ηα Κένηπα να ζςνεσίζοςν αδιάκοπα 

ηη λειηοςπγία ηοςρ». 

«ε κάθε πεπίπηυζη, καηαλήγει ο ππόεδπορ ηηρ ΚΕΔΕ, και ιδιαίηεπα 

ζήμεπα, ζηη δύζκολη οικονομική και κοινυνική κπίζη πος διέπσεηαι η 

σώπα, εςελπιζηούμε ζηην άμεζη ανηαπόκπιζή ζαρ, πποκειμένος να 

ζςνεσιζηούν και να ενιζσςθούν όλα ηα κοινυνικά ππογπάμμαηα και οι 

δπάζειρ ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ ππώηος βαθμού». 

 

 


