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Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ: «Διαπίστωση αναγκαιότητας – Παράταση λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας, ΕΣΠΑ 2014-2020, Θεματικού Στόχου
9 των ΠΕΠ και συνέχιση χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και Εθνικούς Πόρους»
Όπως γνωρίζεται στο Δήμο μας μεταξύ άλλων λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο και
Κοινωνικό Φαρμακείο. Πρόκειται για δύο Δομές που προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες σε εκατοντάδες
πολίτες (διανομή αγαθών, φαρμάκων κλπ.) που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Πέραν αυτού έχουν αναπτύξει αξιόλογες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, σε
θέματα εθελοντισμού, αλληλεγγύης κλπ.
Κατά το έτος 2017-2018-2019 ωφελήθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο290 οικογένειες οι
οποίες αντιστοιχούν σε 729 άτομα και κατά το έτος 2018 ωφελήθηκαν από το Κοινωνικό Φαρμακείο256
μέλη. Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε τακτική βάση, ενώ δεκάδες είναι οι χορηγοί (Ελλάδα και Εξωτερικό),
οι οποίοι στηρίζουν τις παραπάνω Δομές.
Οι Δομές αυτές υλοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
2014-2020 και έχουν διάρκεια τουλάχιστον τρία (3) έτη από την έναρξή τους( 01/11/2017 έως 31/10/2020
Κοινωνικό Παντοπωλείο και 01/02/2018 έως 31/01/2021 Κοινωνικό Φαρμακείο).
Θεωρώ απαραίτητη τη συνέχιση λειτουργίας των παραπάνω Δομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και Κοινωνικού Φαρμακείου, ιδιαίτερα σε μια περιοχή σαν τη δική μας, όπου δεκάδες συμπολίτες μας ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις πλέον στοιχειώδεις ανάγκες.
Παρά την αυτονόητη αναγκαιότητα διατήρησης των Δομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και
Φαρμακείου στο Δήμο μας, εκτιμώ και στους περισσότερους Δήμους της χώρας, εκφράζω την ανησυχία
μου, για το μέλλον των Δομών αυτών, καθώς στο υπ. Αρίθμ. 117366/05-11-2018 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ενώ
γίνεται λόγος με παράταση λειτουργίας που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9

των ΠΕΠ, ουδεμία ονομαστική αναφορά δεν γίνεται για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και τα Κοινωνικά
Φαρμακεία.
Ευελπιστώ πως το αρμόδιο Υπουργείο, με νεότερο έγγραφό , να αποσαφηνίσει τα πράγματα και να
δια σφαλίσει τη συγχρηματοδότηση των παραπάνω Δομών για τη συνέχιση της απορόσκοπτης λειτουργίας
τους και πέραν των 3 ετών.
Μέχρι όμως να γίνει με επίσημο τρόπο, καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο:
-Να ζητήσει τη συνέχιση της Χρηματοδότησης των Δομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και
Κοινωνικού Φαρμακείου έτσι ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες και μετά την
ολοκλήρωση του αρχικού πλαισίου χρηματοδότησης 3 ετών.
-Να ζητήσει από τους Τοπικούς Βουλευτές με παρεμβάσεις-επερωτήσεις κλπ., να ζητήσουν από το
αρμόδιο Υπουργείο να τους αποσαφηνίσει τις θέσεις του σε ό,τι αφορά το μέλλον των παραπάνω Δομών.
-Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην ΚΕΔΕ, στην Π.Ε. Ημαθίας και στην Π.Ε.Δ.Κ.Μ., ώστε
να γίνουν από κοινού οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του θετικού αποτελέσματος.
-Να εξουσιοδοτήσει τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο να προβεί σε επιμέρους ενέργειες-πρωτοβουλίες,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της Χρηματοδότησης για τη συνέχιση λειτουργίας των Δομών,
ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η δική μας, όπου εκατοντάδες συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα
επιβίωσης και ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Με εκτίμηση
Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας –
Εθελοντισμού
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