
 

  

Κίλδπλνο λα ραζεί ε δωξεάλ δηαλνκή ηξνθίκωλ ζε εππαζείο θνηλωληθέο 

νκάδεο 
 

Παξέκβαζε Απγελάθε θαη 24 αθόκα Βνπιεπηώλ 

 

Σηον κίνδσνο να ταθεί η δωρεάν διανομή ηροθίμων ζε εσπαθείς κοινωνικές ομάδες, 

αναθέρονηαι ζε κοινοβοσλεσηική ηοσς παρέμβαζη ο Βοσλεσηής Ηρακλείοσ κ. 

Λεπηέξεο Απγελάθεο και 24 ακόμα Βοσλεσηές ηης Νέας Γημοκραηίας προς ηον 

Υποσργό Δργαζίας, Κοινωνικής Αζθάλιζης και Πρόνοιας κ. Γηάλλε Βξνύηζε. 

 

Αναλσηικά ηο κείμενο ηης ερώηηζης: 

 

«Το ππόγπαμμα δυπεάν διανομήρ ηποθίμυν από ηην Δςπυπαφκή Ένυζη, έδινε κάθε 

σπόνο βαθιά ανάζα ζε εςπαθείρ ομάδερ ζςμπολιηών μαρ. Ιδιαίηεπα καηά ηα ηελεςηαία 

σπόνια ζηα οποία οι πολίηερ ηηρ σώπαρ μαρ βιώνοςν εξαιπεηικά δύζκολη καθημεπινόηηηα 

λόγυ ηηρ μεγάληρ οικονομικήρ κπίζηρ, ηο ζςγκεκπιμένο Ππόγπαμμα αποηελούζε μία 

ζημανηική όαζη διεςκόλςνζηρ για σιλιάδερ άποπερ, πολύηεκνερ και μονογονεφκέρ 

οικογένειερ καθώρ και για ηλικιυμένοςρ. 

 

Έυρ και ηο 2012 ο θοπέαρ ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ ήηαν ηο Υποςπγείο Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν, ενώ για ηο έηορ 2013 θοπέαρ Υλοποίηζηρ ήηαν ο ΟΠΔΚΔΠΔ, 

εποπηεςόμενορ από ηο Υποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν. 

Σηιρ 26-2-2014 τηθίζθηκε από ηο Δςπυπαφκό Κοινοβούλιο Κανονιζμόρ ζύμθυνα με ηον 

οποίο ιδπύεηαι ηο Ταμείο Δςπυπαφκήρ Βοήθειαρ για Απόποςρ με πεπίοδο 

ππογπαμμαηιζμού 2014-2020. 

 

Παπά ηαύηα: 

- ενώ η μεηάπηυζη από ηο Ππόγπαμμα Γυπεάν Γιανομήρ Τποθίμυν για Απόποςρ πος 

ίζσςε μέσπι 31-12-2013,ζηιρ διαδικαζίερ πος πποβλέθθηκαν από ηην ίδπςζη ηος Ταμείος 

Δςπυπαφκήρ Βοήθειαρ για Απόποςρ, ήηαν γνυζηό ζηα Κπάηη-Μέλη ηηρ Δ.Δ άπα και ζηη 

σώπα μαρ ήδη από ηο 2012 

 

- και ενώ από ηο 2014 οςζιαζηικά ηην εςθύνη ηος ππογπάμμαηορ ηην έσει πλέον ηο 

Υποςπγείο Δπγαζίαρ και ειδικόηεπα η Γιεύθςνζη Κοινυνικήρ Ανηίλητηρ, 

δεν ςπήπξε μέπιμνα από ηο Κπάηορ για ηην έγκαιπη πποεηοιμαζία, ηόζο ηυν Υπηπεζιών 

ηος, όζο και ηυν δικαιούσυν θοπέυν, οι οποίοι για ηη θεηινή σπονιά δεν έσοςν κάνει 

ακόμα καν αίηηζη για ζςμμεηοσή ηοςρ. 

 

Αςηή η μεγάλη και ακαηανόηηη καθςζηέπηζη ζε ζςνδςαζμό με ηιρ σπονοβόπερ διαδικαζίερ 

πος απαιηούνηαι πποκειμένος να ζςμμεηάζσοςν οι εςεπγεηούμενοι θοπείρ ζηο ππόγπαμμα, 

έσει ζαν αποηέλεζμα να ςπάπσει οπαηόρ κίνδςνορ να σαθεί για ηο ηπέσον έηορ (2014) η 

δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ ηηρ σώπαρ μαρ ζηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα και να ζηεπηθούν 

έηζι ηη δυπεάν διανομή ηποθίμυν σιλιάδερ άποπυν ζςμπολιηών μαρ πος ηη θεηινή σπονιά 

ηην έσοςν πεπιζζόηεπο ανάγκη από κάθε άλλη θοπά. 

 

 

 

Δπυηάηαι υρ εκ ηούηος ο κ. Υποςπγόρ 

· Τι ενέπγειερ ππόκειηαι να κάνει ηο Υποςπγείο πποκειμένος και ηο 2014 να 

εξαζθαλιζθούν ηα αναγκαία κονδύλια για να ιζσύζει ηο πποηγούμενο ππόγπαμμα και να 



παπαζσεθεί δυπεάν διανομή ηποθίμυν ζηοςρ άποποςρ ζςμπολίηερ μαρ και ηιρ ςπόλοιπερ 

δικαιούσερ εςπαθείρ ομάδερ ζςμπολιηών μαρ; 

· Τι ενέπγειερ πποβλέπεηαι να γίνοςν έηζι ώζηε από ηο 2015 και μεηά να εθαπμοζθούν οι 

διαηάξειρ για ηο Ταμείο Δςπυπαφκήρ Βοήθειαρ για Απόποςρ»; 

 

 

Την ερώηηζη σπογράθοσν οι Βοσλεσηές κ.κ. Απγελάθεο Λεπηέξεο, Τζαβδαξίδεο 

Λάδαξνο, Τδακηδήο Ινξδάλεο, Αληωλίνπ Μαξία, Μαξίλνο Αλδξέαο, Σελεηάθεο 

Μάμηκνο, Αλαζηαζηάδεο Σάββαο, Κιεηηζηώηεο Κωλζηαληίλνο, Σηπιηαλίδεο 

Δπξηπίδεο, Βιαρνγηάλλεο Ηιίαο, Κπξηαδίδεο Γεκήηξεο, Παζραιίδεο Γηάλλεο, 

Σακπαδηώηεο Γεκήηξηνο, Σθόλδξα Αζεκίλα, Νηαβινύξνο Αζαλάζηνο, Τακήινο 

Μηραήι, Τδαβάξαο Κωλζηαληίλνο, Κνπηζνύκπαο Αλδξέαο, Ιωαλλίδεο Γηάλλεο, 

Κνληνγηάλλεο Γηώξγνο, Κεθαινγηάλλεο Ιωάλλεο, Κωλζηαληηλίδεο Δπζηάζηνο, 

Παηξηαλάθνπ Φεβξωλία, Κωλζηαληόπνπινο Γεώξγηνο και η κ. Αξακπαηδή 

Φωηεηλή. 


