
                ΑΘΗΝΑ, 17/7/2019 

              Αρ. Πρωτ.:30 

Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ. 
 
      

 

Σύλλογος Κοινωνικών Δομών για την  
Αντιμετώπιση της Φτώχειας  

 
Ταχ.Διεύθυνση : Στύγος 28, Περιστέρι   ΠΡΟΣ: 

Υφυπουργό Κοινωνικών 

Υποθέσεων 
Κα Δόμνα Μαρία 

Μιχαηλίδου 

Ταχ. Κώδικας    :  ΤΚ.: 12135   

E-mail               : skoindaf@gmail.com  

 

  

Τηλ:   

Πρόεδρος Κνης Δημήτριος 6937364902   
Αντιπρόεδρος Χαμπίπη 

Κων/να 

6948884741   

 

 

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές 
Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για 

την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων ως Υφυπουργός Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Η επιλογή αυτή δείχνει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας και δημιουργεί θετική 

προοπτική για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, 
των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Αστεγίας. 

 
Η επιλογή σας αυξάνει τις προσδοκίες μας για προώθηση λύσεων στα 

προβλήματα των δομών θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την εξασφάλιση 
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων,  για την συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Παροχής 
Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο).  
Σας γνωστοποιούμε ότι με το υπ.αριθμ.117336 από 5.11.2018 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με θέμα: «Παράταση λειτουργίας δομών και διεύρυνση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στο 

πλαίσιο του θεματικού στόχου 9 των ΠΕΠ» διαφαίνεται ότι αποφασίστηκε από 
την προηγούμενη κυβέρνηση να μην παραταθεί η λειτουργία των Δομών 

Παροχής Βασικών Αγαθών, γεγονός που οδηγεί στο κλείσιμο των 280 δομών 
στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε πανελλαδικό επίπεδο, οι οποίες 

καλύπτουν τις βασικές ανάγκες χιλιάδων συμπολιτών μας σε τρόφιμα, φάρμακα 

κτλ..  

Η διαφαινόμενη διακοπή χρηματοδότησης από τον Ιανουάριο του 2020 έχει 

προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στους εργαζομένους, οι οποίοι τα τελευταία 
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2,5 χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή συνεισφέροντας στη διατήρηση της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες. 

Με αφορμή τα παραπάνω αιτούμαστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με 

αντιπροσωπεία του πανελλαδικού συλλόγου εκπροσώπησης των εργαζόμενων 

στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, στα Κέντρα Κοινότητας και  στις Δομές 
Αστέγων,  με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα ζητήματα που απασχολούν 

έχοντας ως στόχο την επίλυσή τους. 

Σας ευχόμαστε πλήρη επιτυχία στο έργο σας και προσδοκούμε μια γόνιμη και 
διαρκή συνεργασία προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της χώρας 

μας. 

 
 

Με εκτίμηση, 
Για τον Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ. 

 
Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

 

 
Δημήτριος Κνης      Ευάγγελος Γεραντώνης 


