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ΘΕΜΑ: «Παράταση λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, ΕΣΠΑ 2014-2020,
Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ .»
Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι,
Με αφορμή το υπ΄αριθμ.117336 από 5.11.2018 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης
Δράσεων Ε.Κ.Τ., Μονάδα Β με θέμα: «Παράταση λειτουργίας δομών και διεύρυνση
των παρεχόμενων υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στο πλαίσιο
του θεματικού στόχου 9 των ΠΕΠ», σας εφιστούμε την προσοχή για τα κάτωθι:
Με έκπληξη διαπιστώσαμε -εξαιτίας της μη συγκεκριμένης και σαφούς
αναφοράς – ότι δεν παρατείνεται η λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείωνσυσσιτίων-φαρμακείων , όπως – αντίθετα – συμβαίνει με άλλες δομές, οι οποίες
περιλαμβάνονται στον ίδιο θεματικό άξονα και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ
μέσω των ΠΕΠ. Και επειδή αυτή η διαπίστωσή μας είναι πιθανόν να είναι επιλογή και
όχι παράλειψη, για το λόγο αυτό διατυπώνουμε με το πιο σαφή και έντονο τρόπο το
αίτημα μας, να επεκταθεί χρονικά η λειτουργία των δομών αυτών, για την επόμενη
τριετία και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ώστε να συνεχίσουν οι
δεκάδες χιλιάδες ωφελούμενοι να απολαμβάνουν των υπηρεσιών καθώς η διακοπή
των υπηρεσιών αυτών θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα των
χιλιάδων ωφελούμενων.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και αντιλαμβάνεστε θέλουμε να υπογραμμίσουμε
την επιτακτική ανάγκη παράτασης λειτουργίας και θεωρούμε ότι είναι αίτημα αφενός
δίκαιο και αφετέρου βάσιμο, τουλάχιστον για τους ακόλουθους λόγους:


Τα κοινωνικά παντοπωλεία-συσσίτια και φαρμακεία λειτουργούν ως παροχές
συμπληρωματικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης καθώς είναι σαφές

πως το τελευταίο δεν μπορεί παρά να είναι μια μικρή βοήθεια για κάθε
οικογένεια που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


Τα παντοπωλεία-συσσίτια και τα φαρμακεία στηρίζουν και ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες που δεν δικαιούνται του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης, όπως είναι οι αιτούντες Διεθνή Προστασία και οι
χαμηλοσυνταξιούχοι.



Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το 2017 το κατώφλι της φτώχειας για έναν
ενήλικα είναι το εισόδημα των 4560€ ετησίως, όταν το κριτήριο για την ένταξή
του στους δικαιούχους ΚΕΑ είναι το εισόδημα των 2400€. Συμπερασματικά, εάν
διακοπεί η λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων,
οι άνθρωποι που βρίσκονται σε φτώχεια, αλλά έχουν ετήσιο εισόδημα τέτοιο
ώστε να μη δικαιούνται του ΚΕΑ, ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης και δε θα
μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες (καθημερινό
φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης, φαρμακευτική αγωγή).



Εκτός της παροχής βασικών αγαθών διαβίωσης, από τις δομές κοινωνικών
παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων, στους ωφελούμενους παρέχονται
υπηρεσίες ευρέως φάσματος που λειτουργούν συμπληρωματικά των κέντρων
κοινότητας, αποσυμφορίζοντας έτσι και τους συμβουλευτικούς σταθμούς. Οι
υπηρεσίες αφορούν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση για φορείς,
υποστήριξη αιτημάτων για σύνταξη πρόνοιας, ΚΕΠΑ κλπ., ραντεβού σε
δημόσιους φορείς υγείας, εγγραφές στον οικογενειακό γιατρό). Έτσι για κάθε
ωφελούμενο παρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα, γίνεται αξιολόγηση και
ολιστική προσέγγιση των αναγκών του, με στόχο την επίλυση των
προβλημάτων του σε τρέχοντα χρόνο.



Η κοινωνική προσφορά των παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων δεν μπορεί
να αντικατασταθεί από τα κέντρα κοινότητας. Αντίθετα, ο μόνος τρόπος για την
κάλυψη των αναγκών των αδύναμων κοινωνικά ομάδων, είναι η συνύπαρξη
όλων των δομών, με την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους και τη
δημιουργία δικτύων ανάμεσα στις δομές του κάθε Δήμου, ώστε να παρέχονται
στο σύνολο των συμπολιτών μας, που το έχουν ανάγκη, τα απαραίτητα είδη και
υπηρεσίες για την αξιοπρεπή διαβίωση τους.



Τα κοινωνικά φαρμακεία λειτουργούν με προσφορές πολιτών κι έτσι στα ράφια
τους καταλήγουν τεράστιες ποσότητες ανεκμετάλλευτων φαρμάκων, που
επαναδιατίθενται σε ασθενείς οι οποίοι επιβιώνουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας. Έτσι επιτυγχάνονται δύο σημαντικοί στόχοι: αφενός, φάρμακα των
οποίων το κόστος έχει επιβαρύνει τα ταμεία, να μην καταλήγουν στα σκουπίδια
και αφετέρου άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν για τα φάρμακά
τους– διότι δε δικαιούνται όλοι της μηδενικής συμμετοχής- να εξασφαλίζουν τη
φαρμακευτική τους αγωγή.



Τα κοινωνικά παντοπωλεία-συσσίτια διασφαλίζουν τρόφιμα και είδη πρώτης
ανάγκης σε οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, είτε είναι
δικαιούχοι ΚΕΑ, είτε όχι, εξυπηρετώντας σε καθημερινή βάση τις ανάγκες των
συνανθρώπων μας και όχι ανά διαστήματα μηνών όπως το ΤΕΒΑ – το οποίο
εξάλλου ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως διατυπώνεται ρητά
στον οδηγό εφαρμογής (Οκτώβριος 2018) της Διαχειριστικής Αρχής για το ΕΠ
ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ -.



Η αναγκαιότητα παράτασης λειτουργίας των κοινωνικών δομών παροχής
βασικών αγαθών αποτυπώνεται από το πλήθος των υφιστάμενων δομών ανά
την Επικράτεια και τις δεκάδες χιλιάδες ωφελούμενων σε σταθερή βάση,

από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας των δομών, γεγονός που αποδεικνύει
ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ ο στόχος του προγράμματος για την
τριετία. Το πλήθος των ωφελούμενων σε συνδυασμό με την αυξητική τάση
των νέων εγγραφών (υπολογίζεται πάνω από 50% από τον πρώτο στο δεύτερο
χρόνο λειτουργίας) δείχνουν ανάγκες που συνεχώς αυξάνονται.
Η λειτουργία των δομών με τη σημερινή μορφή τους ξεκίνησε από το 2017,
ενώ η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014.
Είναι λογικό λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς πού πρόκειται να καταλήξουν τα αδιάθετα
κονδύλια για τη λειτουργία των δομών εφόσον η έναρξή τους συνέβη τρία χρόνια
μετά την έναρξη της χρηματοδότησή τους.
Οι κοινωνικές δομές στελεχώνονται από ανθρώπους που εργάζονται με ζήλο,
μεράκι, μόχθο και επιστημοσύνη για να εξασφαλίζουν τα είδη πρώτης ανάγκης σε
συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Την ανάγκη της παράτασης λειτουργίας των κοινωνικών δομών βασικών
αγαθών καταδεικνύουν μαζί με τους εργαζόμενους και οι Δήμαρχοι της χώρας, με το
ομόφωνο ψήφισμά τους υπέρ της στήριξης του αιτήματός μας, που
πραγματοποιήθηκε στο τελευταίο συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στη Θεσσαλονίκη, στις 23-12019 (ΔΣ 13223012019, απόφαση 132η).
Πέρα λοιπόν από στατιστικά και αριθμούς στην Ελλάδα που βιώνει βαθιά
οικονομική κρίση πιστεύουμε θα κυριαρχήσουν ειδικά σε σας, η ανθρωπιά, η
αλληλεγγύη και η κοινωνική ευαισθησία.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως ορισθεί μια συνάντηση μαζί σας
για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος και να προχωρήσετε τις διαδικασίες για την
παράταση και συνέχιση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 θεματικός
στόχος 9 των ΠΕΠ, που αφορούν τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών.
Για τον Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ.
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