
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αγαπητοί συµπολίτες, 

Οι νέες µειώσεις στην κρατική χρηµατοδότηση της Αυτοδιοίκησης απειλούν άµεσα µε κλείσιµο τους ∆ήµους, 

τις κοινωνικές µας υπηρεσίες και τις λειτουργίες που εξυπηρετούν καθηµερινά τους κατοίκους. 

Αν επιτρέψουµε να γίνει κάτι τέτοιο, τα προβλήµατα που ήδη αντιµετωπίζουν σήµερα οι πολίτες θα 

πολλαπλασιαστούν και η ζωή στις πόλεις της Αττικής θα γίνει αφόρητη. 

� Στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς περισσότερα από τα µισά παιδιά που έκαναν 

αίτηση κινδυνεύουν να µείνουν έξω, λόγω της ανεπαρκούς χρηµατοδότησης του προγράµµατος. Το 

αληθινό κόστος όµως θα το πληρώσουν αυτές οι 50.000 οικογένειες που αναγκάζονται να 

αναζητήσουν άλλες, πανάκριβες λύσεις για τη φύλαξη του παιδιού τους. 

� Σε λίγες µέρες ανοίγουν τα σχολεία και δεν έχει λυθεί το πρόβληµα της µεταφοράς των µαθητών - όπου 

υπάρχει αυτή η ανάγκη. Η αρµοδιότητα έχει µεταφερθεί στην Αυτοδιοίκηση χωρίς όµως να δοθεί ούτε 

Ευρώ για το σκοπό αυτό και  όλοι οι διαγωνισµοί µέχρι σήµερα είναι άγονοι. 

� Προγράµµατα κοινωνικής µέριµνας όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», οι δράσεις ψυχοκοινωνικής µέριµνας 

για παιδιά και οικογένειες, τα κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία και φαρµακεία, η τράπεζα χρόνου, η 

ενίσχυση απόρων οικογενειών µε τρόφιµα, ρουχισµό ή και χρήµατα θα σταµατήσουν αναγκαστικά 

και οι πολίτες θα βρεθούν µόνοι και αβοήθητοι µπροστά στις εφιαλτικές συνέπειες της κοινωνικής και 

οικονοµικής κρίσης. 

� Ενώ την εγκατάλειψη και το µαρασµό θα αντιµετωπίσουν η συντήρηση των δρόµων και των κοινωφελών 

υποδοµών, η θέρµανση και η συντήρηση των σχολείων, το πράσινο που µε κόπους έχουµε κατορθώσει 

να φυτέψουµε σε πάρκα και πλατείες, λειτουργίες και δράσεις όπως τα ΚΕΠ και οι τοπικές πολιτιστικές 

και αθλητικές δραστηριότητες. 

Οι ∆ήµοι έχουµε ήδη υποστεί µεγάλες περικοπές στην κρατική χρηµατοδότηση, έχουµε συνεισφέρει πολύ 

περισσότερο από κάθε άλλο Υπουργείο ή δηµόσιο φορέα στην εξοικονόµηση χρηµάτων. Από το 

2009 µέχρι σήµερα, οι µειώσεις στα έσοδα µας ξεπερνούν το 50%. Αν αυτό είχε γίνει στο σύνολο του 

κράτους, η γενική κατάσταση της χώρας θα ήταν κιόλας καλύτερη. 
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Κι όµως, η κυβέρνηση αυθαίρετα, χωρίς καµιά µελέτη για το ελάχιστο λειτουργικό κόστος των ∆ήµων και 

παραβιάζοντας τις συνεχείς δεσµεύσεις Υπουργών και κοµµάτων, προχώρησε αιφνιδιαστικά σε νέα µείωση 

των θεσµοθετηµένων από το Σύνταγµα πόρων της Αυτοδιοίκησης κατά 30% ! 

Οδηγούν έτσι τους ∆ήµους σε αδυναµία πληρωµών και νοµοτελειακά στο κλείσιµό τους.  

Αυτό δεν µπορούµε να το δεχθούµε, έχουµε υποχρέωση απέναντι στους πολίτες που µας εξέλεξαν να 

αντιδράσουµε υπερασπιζόµενοι τα δικά τους δίκαια και συµφέροντα. 

Για τους λόγους αυτούς, οι ∆ήµαρχοι της Αττικής αποφασίσαµε το διήµερο προειδοποιητικό κλείσιµο των 

∆ήµων, την Τετάρτη 29 και Πέµπτη 30 Αυγούστου. Την Τετάρτη 29 Αυγούστου πραγµατοποιούµε 

συγκέντρωση διαµαρτυρίας µαζί µε τους εργαζόµενους στην Αυτοδιοίκηση έξω από το Υπουργείο 

Εσωτερικών στην Πλατεία Κλαυθµώνος και την Πέµπτη 30 Αυγούστου θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση των 

∆ηµάρχων όλης της χώρας για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων µας. 

Αγαπητοί συµπολίτες, 

Ζητάµε την κατανόηση σας για τα προβλήµατα που γνωρίζουµε ότι θα προκαλέσουν αυτές οι κινητοποιήσεις 

στην καθηµερινή ζωή σας. Είναι η ελάχιστη θυσία που απαιτείται για να εµποδίσουµε την πλήρη και οριστική 

κατάρρευση όλων των κοινωνικών και ωφέλιµων λειτουργιών για τους ∆ηµότες. 

Ζητάµε ακόµη περισσότερο τη συµπαράσταση σας, τη συµµετοχή σας στη συγκέντρωση την Τετάρτη 29 

Αυγούστου, ώρα 11.00, έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και σε όλες τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.  

ΝΑ ΕΜΠΟ∆ΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 

ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. 

 

 

 

 

 

 

  


