
 1 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 14-09-2012 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Πρωτ.:  
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα 

151 24 Μαρούσι 

Τηλέφωνο: 213 2038 326 

Fax: 213 2038 531 

 
 

Προς 

Υπουργείο Οικονοµικών 

Γενική Γραµµατεία Κοινοτικών Πόρων 

 
 

 

Θέµα: Επανεξέταση των διαδικασιών και επανακατανοµή της χρηµατοδότησης προς 

τους Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής & 

Επαγγελµατικής Ζωής 2011-2013». 

 

 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, µε 

αφορµή την κατανοµή και διάθεσης των κονδυλίων για την ενίσχυση της προσχολικής αγωγής από 

τις αντίστοιχες δοµές, διαπιστώσαµε ότι η κατανοµή αυτή δεν είναι ούτε δίκαιη, ούτε 

αντικειµενική.  

∆εν λαµβάνει υπόψη της κανένα βάσιµο κριτήριο. «Τινάζει στον αέρα» το σχεδιασµό δεκάδων 

Ο.Τ.Α. που µέχρι πρότινος χρηµατοδοτούνταν για τις δοµές προσχολικής αγωγής µε βάση ένα 

συγκεκριµένο πλάνο χρηµατοδότησης, το οποίο για άγνωστους λόγους ανακλήθηκε. 

Γίνεται κατανοµή ποσών ανά Περιφέρεια χωρίς να λαµβάνονται υπόψη πληθυσµιακά κριτήρια. ∆εν 

γίνεται καµία αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης των πόρων. 

Ενώ υπάρχουν βάσιµες ενστάσεις όσον αφορά τη χρηµατοδότηση κάποιων κοινωνικών δοµών, 

που δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, µε αποτέλεσµα να είναι ορατός ο κίνδυνος σε 

περίπτωση ελέγχων, να έχουµε απώλειες πόρων. 

Όλα αυτά τα έχουµε αναφέρει εκτενώς µε εξώδικο που αποστείλαµε στην ΕΕΤΑΑ, η οποία ενεργεί 
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ως δικαιούχος των πράξεων, όµως µέχρι σήµερα δεν έχουµε λάβει από πλευράς τους καµία 

απάντηση. 

Για τους παραπάνω λόγους απευθυνόµαστε στην Υπηρεσία σας και θέτουµε υπόψη σας τα 

παρακάτω στοιχεία, που αφορούν την κατανοµή των πόρων του προγράµµατος, επισηµαίνοντας 

σας τα παρακάτω: 

 

1. Η Αττική αδικείται από την κατανοµή 

Η κατανοµή των διατιθέµενων ποσών ανά Περιφέρεια είναι απολύτως άνιση και δεν µπορεί να 

στοιχειοθετηθεί σε βάσιµα κριτήρια. ∆ιαπιστώσαµε ότι αποφασίστηκε µια  απολύτως παράλογη 

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

µε τους  πόρους που κατευθύνονται π.χ. προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Αττική 

των 5.000.000 κατοίκων χρηµατοδοτείται µε σηµαντικά µικρότερο προϋπολογισµό από την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και την Περιφέρεια Κρήτης. Είναι αυτονόητο ότι η παραπάνω 

κατανοµή δεν µπορεί να έχει καµία σχέση µε οποιοδήποτε πληθυσµιακό ή άλλο κριτήριο.  

 

2. Μείωση κατά 42% του αριθµού παιδιών της Αττικής που καλύπτει το πρόγραµµα 

Ενδεικτικό στοιχείο της άνισης κατανοµής των πόρων του προγράµµατος , είναι η κατά 42% 

µείωση του αριθµού των παιδιών από την Περιφέρεια Αττικής, που θα χρηµατοδοτηθούν φέτος 

από το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Τα παιδιά του προγράµµατος, για ολόκληρη την 

Περιφέρεια Αττικής το 2011 ήταν 9.367, ενώ για το 2012 θα είναι µόνο 3.970. Μείωση, 

42%. Πως δικαιολογείται η µείωση αυτή; ∆εν δικαιολογείται κατά την άποψη µας. 

 

3. Ανισοκατανοµή και σε επίπεδο ∆ήµων 

Επιπλέον και σε επίπεδο ∆ήµων 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 

των 5 εκ. κατοίκων θα φιλοξενήσει µόνο 3.790 παιδιά!  

• Πως γίνεται να επιδοτείται ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης για 1.012 παιδιά, ο ∆ήµος 

Βόλου για 845 παιδιά, ο ∆ήµος Λάρισας για 355 παιδιά, όταν ο ∆ήµος Αθηναίων θα 

επιδοτηθεί για µόνο 76 παιδιά; 

•  Αντίστοιχα, πως εξηγείται ο ∆ήµος Αµαρουσίου, που διαθέτει και πολλές πρότυπες 
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και πιστοποιηµένες κοινωνικές δοµές αλλά και πληθυσµό µεγαλύτερο από τον ∆ήµο 

Νεαπόλεως- Συκεών , να επιδοτείται µόλις για  61 θέσεις, δηλ. ούτε  το 3% όσων 

επιδοτούνται στη Νεάπολη; ∆εν εξηγείται . 

• Εξίσου αδικηµένοι από την κατανοµή είναι κι άλλοι ∆ήµοι της Αττικής ( π.χ. ∆ήµος 

Κηφισιάς 25 παιδιά, ∆ήµος Χαλανδρίου 39 θέσεις, ∆ήµος Καλλιθέας Αττικής 28 

θέσεις).  

Κάποιο οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις γι αυτή την ανισοκατανοµή, να ζητήσουν συγγνώµη για τις 

µεθοδεύσεις τους και να αποκαταστήσουν την αδικία. 

 

4. Ανισοκατανοµή σε βάρος της Αττικής «που βγάζει µάτια» 

Η άνιση µεταχείριση αποδεικνύεται κι από άλλα στοιχεία. Παρατηρώντας την σχέση µεταξύ των 

αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την τελική έγκριση των θέσεων, θα διαπιστώσει κανείς ότι π.χ. 

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, στο ∆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 τουλάχιστον περίεργη. Κάποιοι ∆ήµοι 

ευνοήθηκαν σκανδαλωδώς. Με αποτέλεσµα να αδικούνται οι ∆ήµοι και οι οικογένειες 

της Αττικής. Γεγονός ανεπίτρεπτο. 

 

5. Γιατί ανακλήθηκε το αρχικό πλάνο χρηµατοδότησης; 

Επιπλέον, ποτέ δεν εξηγήθηκε επακριβώς και από κανένα στοιχείο διαθέσιµο δεν µπορεί να 

προκύψει για ποιον λόγο έγινε η ανάκληση του αρχικού πλάνου χρηµατοδότησης. Η  µε ποια 

κριτήρια και ποια λογική έχει πραγµατοποιηθεί αυτή η νέα  κατανοµή των ποσών του 

προγράµµατος. Απο τα στοιχεία που παραθέσαµε παραπάνω, είναι φανερό ότι κάτι δεν πάει καλά. 

Κάποιοι συµπεριφέρθηκαν µε τρόπο ανεύθυνο, µε λογική µικροπολιτική και ξεπερασµένη. Κάποιοι 

δεν εννοούν να καταλάβουν ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία, οι λογικές και πρακτικές του 



 4 
 

παρελθόντος που µας οδήγησαν ως χώρα στο σηµερινό ΄χάλι , δεν µπορούν να γίνουν άλλο 

ανεκτές. 

 

6. Να αποκατασταθεί άµεσα η αδικία σε βάρος των ∆ήµων της Αττικής 

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 και δεν θα 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.  

Αυτή την ισότητα είµαστε αποφασισµένοι να την διεκδικήσουµε και να τη διασφαλίσουµε, µε κάθε 

µέσο. Ενάντια σε αυτούς που πολιτεύονται µε απολύτως αδιαφανείς και αντιδεοντολογικούς 

τρόπους. Ενάντια σε δήθεν µεγαλόσχηµα συνδικαλιστικά στελέχη που εµπλέκονται µε τα γνωστά 

σε όλους αποτελέσµατα στη  διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων. Ενάντια σε αυτούς που 

διαταράσσουν το κλίµα συνεργασίας και εµπιστοσύνης που πρέπει να επικρατεί σε θεσµικά 

όργανα. 

Με βάση τα παραπάνω ζητούµε: 

• Να εξετάσετε την ακρίβεια των στοιχείων που σας παραθέτουµε και να µας εξηγήσετε ως 

αρµόδια Κρατική Αρχή µε ποια κριτήρια έγινε η κατανοµή των κονδυλίων, ποιες ήταν οι 

προϋποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη για την κατανοµή των κονδυλίων αυτών και κυρίως, 

ποιος έλεγξε και µε ποια εχέγγυα την ορθότητα των προϋποθέσεων αυτών ανά περίπτωση 

(αρ. προσκλήσεων 134/2012 και 135/2012).  

• Εφόσον διαπιστώστε κι εσείς ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες 9 που δεν 

τηρήθηκαν), να προχωρήσετε στην εκ νέου κατανοµή των πόρων του προγράµµατος, 

προκειµένου να αποκατασταθούν οι όποιες αδικίες και να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία 

και χρηµατοδότηση των κοινωνικών δοµών της Αττικής.  

•  Επιπλέον, για λόγους διασφάλισης της χρηµατοδότησης του προγράµµατος από τα 

ευρωπαϊκά ταµεία, που είναι ένα ζήτηµα που µας αφορά όλους, να προχωρήσετε στη 

διερεύνηση του αν πληρούνταν οι προδιαγραφές λειτουργίας των προβλεπόµενων χώρων 

που προτάθηκαν από τις δοµές που υπέβαλαν αιτήµατα.  
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• Επίσης, ζητούµε να τεκµηριωθεί ο λόγος για τον οποίον δεν τηρήθηκε ο αλγόριθµος που 

προέβλεπε η προκήρυξη για κάθε Περιφέρεια της Χώρας. 

Για την τήρηση της διαφάνειας και τη διασφάλιση της νοµιµότητας, αλλά και για να µην 

αποµένουν περιθώρια για τυχόν παρερµηνείες στην ορθή διαχείριση των λιγοστών αλλά αναγκαίων 

πόρων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, ζητούµε να δοθούν άµεσα 

οι απαντήσεις αυτές.  

Από την άλλη πλευρά, εάν τυχόν δεν έχουν τηρηθεί πλήρως οι προϋποθέσεις νοµιµότητας, 

ζητούµε για µια ακόµη φορά να προβείτε άµεσα στις απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες. 

 
 
 Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 
 

Γεώργιος Πατούλης 


