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ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

για τρόπο κατανοµής της χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα 

«Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής 2011-2013» 

 

1. του ΟΤΑ α’ βαθµού µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ο οποίος εδρεύει στο 

Μαρούσι Αττικής, οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9, όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

2. του ΟΤΑ α’ βαθµού µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ο οποίος εδρεύει στα 

Βριλήσσια Αττικής, οδός ∆ηµ. Βερνάρδου αρ. 23, όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

3. του ΟΤΑ α’ βαθµού µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ο οποίος εδρεύει στο 

Γέρακα Αττικής, οδός Ιθάκης αρ. 12, όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

4. του ΟΤΑ α’ βαθµού µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ο οποίος εδρεύει στο 

Γαλάτσι Αττικής, οδός Ιπποκράτους & Αρχιµήδους αρ. 2, όπως νόµιµα εκπροσωπείται 

 

ΠΡΟΣ 

την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), η οποία 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μυλλέρου 73-77. 

 

Κοινοποιούµενη 

1. στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση. 

2. στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. 

 

 

Με µεγάλη µας έκπληξη διαπιστώσαµε την ανάκληση του πλάνου χρηµατοδότησης 

σχετικά µε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης προσχολικής αγωγής και µάλιστα, χωρίς 

καµία αιτιολόγηση και χωρίς καµία αξιολόγηση της διαχείρισης των πόρων. 

Η ανακατανοµή των διατιθέµενων ποσών ανά Περιφέρεια είναι απολύτως άνιση και δεν 

µπορεί να στοιχειοθετηθεί σε βάσιµα κριτήρια. ∆ιαπιστώσαµε την απολύτως παράλογη 

κατανοµή, η οποία διέθετε για την Περιφέρεια Αττικής τον µισό προϋπολογισµό 

σε σχέση µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σηµαντικά µικρότερο 

προϋπολογισµό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Κρήτης. Είναι 
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αυτονόητο ότι η παραπάνω κατανοµή δεν µπορεί να έχει καµία σχέση µε οποιοδήποτε 

πληθυσµιακό ή άλλο κριτήριο. Ούτε µπορεί κανείς να παραβλέψει τη δραστική µείωση 

για τα παιδιά του προγράµµατος, τα οποία για ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής το 2011 

ήταν 9.367, ενώ για το 2012 µόνο 3.970. 

Επιπλέον, σε επίπεδο ∆ήµων επίσης υπάρχει αντίστοιχη ανισοκατανοµή, που δεν µπορεί 

να εξηγηθεί. ∆εν µπορεί κανείς να παραβλέψει ότι για παράδειγµα, ο ∆ήµος Νεάπολης-

Συκεών, ο οποίος µε πληθυσµό 69.181 κατοίκους επιδοτείται για την 

φιλοξενία 2.076 παιδιών, τη στιγµή που ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής θα 

φιλοξενήσει µόνο 3.790 παιδιά! Σηµειώνονται αντίστοιχα και οι περιπτώσεις του 

∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης µε 1.012 παιδιά, του ∆ήµου Βόλου µε 845 παιδιά, του ∆ήµου 

Λάρισας µε 355 παιδιά, όταν ο ∆ήµος Αθηναίων θα φιλοξενήσει συνολικά µόνο 76 

παιδιά. 

Αντίστοιχα, για το ∆ήµο Αµαρουσίου εγκρίθηκαν 61 θέσεις, για το ∆ήµο Κηφισιάς 25, για 

το ∆ήµο Χαλανδρίου 39 θέσεις, για το ∆ήµο Καλλιθέας Αττικής 28 θέσεις. 

Άλλωστε, η άνιση µεταχείριση δεν περιορίζεται στα παραπάνω. Παρατηρώντας την 

σχέση αιτήσεων που υποβλήθηκαν και έγκρισης θέσεων, θα διαπιστώσει κανείς ότι στο 

∆ήµο Νεάπολης-Συκεών επί 4.937 αιτηµάτων εγκρίθηκαν οι 2.076, στο ∆ήµο Ηρακλείου 

Κρήτης επί 1.547 αιτήσεων εγκρίθηκαν οι 1.012 θέσεις, για το ∆ήµο Βόλου επί 886 

αιτήσεων εγκρίθηκαν 845 θέσεις, στο ∆ήµο Τρίπολης επί 179 αιτήσεων εγκρίθηκαν οι 

167 θέσεις. 

Αντίστοιχα, στο ∆ήµο Αθηναίων επί 500 αιτηµάτων εγκρίθηκαν 76 θέσεις, στο ∆ήµο 

Αµαρουσίου επί 520 αιτούµενων θέσεων εγκρίθηκαν 61, στο ∆ήµο Χαλανδρίου επί 300 

αιτήσεων εγκρίθηκαν 39 θέσεις, ενώ και για τους υπόλοιπους ∆ήµους της Περιφέρειας 

Αττικής, το ποσοστό κυµαίνεται µεταξύ 15-25%. 

Ακόµα δηλαδή, κι αν έπρεπε να δεχθούµε ότι ήταν απαραίτητο να γίνει µία µείωση στον 

προϋπολογισµό του προγράµµατος, αυτή θα έπρεπε να γίνει µε τρόπο ίσο προς όλους. 

∆υστυχώς όµως, η µεθόδευση που ακολουθήθηκε είναι σκανδαλώδης. ∆ηλαδή, 

τα κριτήρια µοριοδότησης εφαρµόστηκαν µε σκανδαλώδη τρόπο υπέρ κάποιων 

∆ήµων, µε αποτέλεσµα να παραχθούν απροκάλυπτα άνισα και άδικα 

αποτελέσµατα. 

Από κανένα στοιχείο διαθέσιµο δεν µπορεί να προκύψει για ποιον λόγο έγινε η ανάκληση 

του πλάνου χρηµατοδότησης ή έστω µε ποια κριτήρια και ποια λογική έχει 

πραγµατοποιηθεί αυτή η κατανοµή των ποσών του προγράµµατος. 
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Τη στιγµή που είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν τέτοιες δοµές κοινωνικής 

αλληλεγγύης προς του πολίτες, τη στιγµή που κάθε άλλο παρά ποτέ η αξιοκρατία 

είναι επιτακτική ανάγκη για την εµπέδωση ενός κράτους δικαίου, παραλογισµοί όπως 

αυτοί που προαναφέρθηκαν, ανισοκατανοµές προϋπολογισµών που βγάζουν µάτι, 

αιφνιδιασµοί της τελευταίας στιγµής, δεν µπορούν να γίνουν ανεκτά. 

∆εν µπορεί να γίνει ανεκτό επίσης, να κατατάσσονται οι πολίτες σε κατηγορίες ανάλογα 

µε τον τόπο διαµονής τους, τη στιγµή που οι πόροι προέρχονται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό και εποµένως, οφείλουν να εξυπηρετήσουν όλους τους πολίτες µε βάση 

τη συνταγµατική αρχή της ισότητας. Πολύ δε περισσότερο, όταν αυτό γίνεται µε 

απολύτως αντιδεοντολογικούς τρόπους, µε τη συµµετοχή µεγαλόσχηµων 

συνδικαλιστικών στελεχών εµπλεκόµενων στη διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων , 

διαταράσσοντας ακόµα και την εµπιστοσύνη 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και µε την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατός µας 

∆ιαµαρτυρόµαστε για την παραπάνω τακτική και ζητούµε την άµεση αποκατάσταση 

της νοµιµότητας, η οποία έχει διαταραχθεί µε αποφάσεις όπως οι ανωτέρω, καθώς και 

την πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση της κατανοµής των επιδοτούµενων θέσεων ανά 

∆ήµο και Περιφέρεια και την πλήρη περιγραφή των κριτηρίων κατανοµής του 

προϋπολογισµού του προγράµµατος. 

 

Μαρούσι, 28-08-2012 

Γεώργιος Πατούλης 

 

Κων/νος Ιωαννίδης Αθανάσιος Ζούτσος Κυριάκος Τσίρος 

∆ήµαρχος Αµαρουσίου ∆ήµαρχος Βριλησσίων ∆ήµαρχος Παλλήνης ∆ήµαρχος Γαλατσίου 

 


