
  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 17/27-07-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 302/2016     ΘΕΜΑ :  «¨Έκδοση ψηφίσµατος για τις αλλαγές στις
διαδικασίες  καθώς  και  για  τις  µειώσεις  της
χρηµατοδότησης  του  προγράµµατος  «Εναρµόνιση
οικογενειακής και επαγγελµατικής Ζωής». 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 27η-7-2016 ηµέρα Τετάρτη
και  ώρα 19:00 συνεδρίασε  το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ
αριθµ. 25776/22-07-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η
οποία  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύµβουλο  και  στο  ∆ήµαρχο  σύµφωνα µε  της  διατάξεις  των
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του
Κώδικα ∆ήµων και  Κοινοτήτων» και  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος
Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµη  απαρτία  γιατί  σε  σύνολο  33  µελών  βρέθηκαν
παρόντα 23 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 1 Ακριτίδου Μαρία

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.)

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος

2 Μοσχόπουλος  Μοσχόπουλος
(Αντιπρόεδρος)

3 Γκουστίλης Θεόδωρος

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ζελιλίδης ∆αµιανός
4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης
6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μπίκος Κωνσταντίνος
7 Γκιζάρης Στέργιος 8 Αγοραστούδη Ευγενία προσήλθε στο 3ο

θέµα εκτός ηµερησίας
8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Μουστάκας Βασίλειος προσήλθε στο 3ο

θέµα εκτός ηµερησίας
9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοχόου Παύλος
10 Καρκατζίνος Νικόλαος 
11 Κοντοπίδης Γεώργιος
12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος
13 Λαγός Νικόλαος
14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
15 Πονερίδης Παναγιώτης 
16 Πράτανος Απόστολος  
17 Σαµαράς Σωκράτης
18 Σαραφιανός Χρήστος 



19 Σφονδύλας ∆ηµήτριος 
20 Τιτέλης Κωνσταντίνος
 21 Τσολάκης Απόστολος
22 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 
23 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.  

Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο  εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από το
δηµοτικό συµβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε την
απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνολικού  αριθµού  των  µελών  του  ότι  το  θέµα  αυτό  είναι
κατεπείγον.
Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέµα
αυτό,  πρέπει  επίσης να ληφθεί  µε  την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των
µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
Ύστερα  από  αυτό  η  πρόεδρος  πρότεινε  να  συζητηθεί  το  αίτηµα  της  παράταξης  Λαϊκή
Συσπείρωση για την Κατάσταση στους ∆ηµοτικούς Βρεφονηπιακούς σταθµούς  και παιδικούς
σταθµούς  του  ∆ήµου  και  τις  εξελίξεις  στο  Πρόγραµµα  «Εναρµόνιση  οικογενειακής  και
επαγγελµατικής Ζωής».

Το  Συµβούλιο  µετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη του  την  εισήγηση  του
Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια η  Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την πρόταση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για έκδοση
ψηφίσµατος για τις αλλαγές στις διαδικασίες καθώς και για τις µειώσεις της χρηµατοδότησης
του προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής Ζωής».

Το  λόγο  πήρε  η  ∆.Σ.  Τριανταφυλλίδου  Ιωάννα  ως  εκπρόσωπος  της  Παράταξης  «Λαϊκή
Συσπείρωση» η  οποία καταθέτοντας σχέδιο ψηφίσµατος είπε  ότι  Αναστάτωση επικρατεί
στους γονείς  σε ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας  των αλλαγών στις διαδικασίες,  αλλά και της
µείωσης  της  χρηµατοδότησης  του  προγράµµατος  "Εναρµόνιση  οικογενειακής  και
επαγγελµατικής ζωής" για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠ ΑµΕΑ από τη
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Μετά την κατά 5% µείωση στην περσινή χρηµατοδότηση, που σήµανε πάνω από 40.000
παιδιά εκτός παιδικών σταθµών, επιβάλλεται και νέα µείωση πάλι κατά 5%. Επιπλέον για
πρώτη φορά φέτος καθιερώνεται  το κουπόνι  (voucher)  που θα δίνεται  σε κάθε γονέα,  ο
οποίος και θα επιλέγει σε ποιόν παιδικό σταθµό θα πάει το παιδί του, αν βέβαια καταφέρει να
πάρει το πολυπόθητο κουπόνι και αν θα βρει διαθέσιµη δοµή στην περιοχή του.

Αυτή η κατάσταση θα δηµιουργήσει νέα προβλήµατα για την εργατική - λαϊκή οικογένεια.
Μάλιστα  φαίνεται  ότι  πολύ  σοβαρά  προβλήµατα  θα  δηµιουργηθούν  και  στον
προγραµµατισµό των δηµοτικών β/ν σταθµών, αφού δεν θα ξέρουν πόσα χρήµατα θα έχουν
στη διάθεσή τους και φυσικά πόσο προσωπικό θα χρειαστούν και  πως θα καλύψουν τα
έξοδά  τους.  Και  όλα  αυτά  σε  µια  περίοδο  που  το  προσωπικό  µέσω  ΕΣΠΑ παραµένει
απλήρωτο για µήνες για τη χρονιά που τελειώνει σε δυο µέρες.

Επειδή η κατάσταση που διαµορφώνεται θα είναι εκρηκτική και επειδή κρίνουµε απαραίτητο
να ληφθούν αποφάσεις µετά από αναλυτική συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ζητάµε να



τεθεί στην ηµερήσια διάταξη της αµέσως επόµενης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
το  θέµα  «Η  κατάσταση  στους  δηµοτικούς  βρεφονηπιακούς  και  παιδικούς  σταθµούς  του
∆ήµου µας και οι εξελίξεις στο πρόγραµµα "Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής"».

Ο ∆.Σ.  Βλαχοµήτρος  ∆ηµήτριος  είπε  ότι  συνεχίζουν  να λειτουργούν  οι  δοµές  µε  ελλειπή
χρηµατοδοτήσεις το βάουτσερ θα ωφελήσει τον ιδιωτικό τοµέα και αυτό πρέπει να το δεί ο
∆ήµος  πολύ  σοβαρά  και  να  προσπαθήσει  να  επαναφέρει  το  βάουτσερ  όπως  ήταν
παλαιότερα.

Ο ∆.Σ.  Ιωσηφίδης Ιωάννης είπε ότι   συµφωνεί απολύτως µε αυτά που είπε η παράταξη
«Λαϊκή  Συσπείρωση» και  ο  ∆Σ κ.  Βλαχοµήτρος  ∆ηµήτριος  από  την  παράταξη  «Μέτωπο
Ρήξης και Ανατροπής»  σε  ότι αφορά το δικαίωµα των γονέων να έχουν τα παιδιά τους σε
παιδικούς σταθµούς και θα έπρεπε να το εγγυάται το κράτος. 
Επειδή η διαδικασία αυτή συνδέθηκε µε το ΕΣΠΑ και τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ και εµείς σε
αντίθεση µε τη Λαϊκή Συσπείρωση και τον ∆Σ κ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος από την παράταξη
«Μέτωπο  Ρήξης  και  Ανατροπής»  είµαστε   υπέρ  της  συµµετοχής   σε  τέτοια  Ευρωπαϊκά
Προγράµµατα θεωρώντας ότι  δεν θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισµός ιδιωτικό µε δηµόσιο
τοµέα, και ότι είναι ευνοϊκή η ρύθµιση όπως έχει τροποποιηθεί από την παρούσα κυβέρνηση
διότι δεν θα µείνει κανένας δικαιούχος  εκτός του Προγράµµατος και επίσης θα µπορέσει να
επιλέξει την καλύτερη δοµή, ανάλογα µε την προσφορά που του γίνεται. Άλλωστε αυτοί είναι
οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παίρνοντας το λόγο η ∆.Σ. Μίχου-Κουγιάµη Άννα είπε ότι αναστάτωση επικρατεί στους γονείς
σε  όλη τη  χώρα εξαιτίας  των αλλαγών στις  διαδικασίες  του  προγράµµατος “Εναρµόνιση
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής”. Επίσης  βαθιά ανησυχία και αναστάτωση επικρατεί
στους φορείς  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθµούς,  Κέντρα  ∆ηµιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  (Κ∆ΑΠ)  και  Κ∆ΑΠ  µεΑ για  την
διαδικασία και για την µείωση της χρηµατοδότησης ανά φιλοξενούµενο παιδί.
Μετά την µείωση του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος της περσινής χρονιάς,
επιβάλλεται  νέα  µείωση της  χρηµατοδότησης κατά 5% για  κάθε  φιλοξενούµενο  παιδί  σε
δοµές προσχολικής αγωγής και στα Κ∆ΑΠ και κατά 9% για κάθε άτοµο µε αναπηρία στα
Κ∆ΑΠ µεΑ.    Υπολογίζεται ότι και φέτος θα µείνουν χιλιάδες παιδιά εκτός παιδικών σταθµών,
ενώ οι γονείς θα πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα.
Επιπλέον, καθιερώνεται  για πρώτη φορά η εντολή τοποθέτησης (voucher) που δίδεται τους
γονείς,  που  δηµιουργεί  προσωπική  ευθύνη  ανεύρεσης  δοµής  προσχολικής  αγωγής  και
συνθήκες διαπραγµάτευσης µε παιδικούς / βρεφονηπιακούς σταθµούς. Εκτός του γεγονότος
οτι  δίνεται  η  δυνατότητα  σε  ιδωτικές  δοµές  να  απορρίπτουν  ωφελούµενους  και  έτσι  να
πιέζεται η λαϊκή οικογένεια, ιδιαίτερα σε µερικές περιοχές µε περιορισµένες προσφερόµενες
θέσεις, είναι αδύνατη στους  ∆ήµους και στους δηµοτικούς φορείς να προγραµµατίσουν τις
προσλήψεις προσωπικού και να προβλέψουν τους οικονοµικού πόρους τους. 
Και όλα αυτά συµβαίνουν σε µια περίοδο που δεν έχουν ακόµη καταβληθεί τα οφειλόµενα
ποσά του τρέχοντος προγράµµατος που λήγει σε λίγες ηµέρες και αντιστοιχουν στο ποσοστό
των  εθνικών  πόρων  του  προγράµµατος  από  την  έναρξη  του,  µε  αποτέλεσµα  πολλοί
εργαζόµενοι να εξακολουθούν να µένουν απλήρωτοι για µήνες.

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  η  Πρόεδρος  κάλεσε  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  να  αποφασίσει
σχετικά.

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του ∆ηµάρχου και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      µε πλειοψηφία

Να εκδοθεί ψήφισµα από την Επιτροπή ψηφισµάτων του ∆ήµου, λαµβάνοντας υπόψη ότι:

Απαιτεί να καταβληθούν άµεσα όλα τα οφειλόµενα ποσά του τρέχοντος προγράµµατος



και να αποκατασταθεί µια οµαλή και συνεχής ροή χρηµατοδότησης  στην νέα περίοδο
2016-2017

Καταδικάζει την µείωση της χρηµατοδότησης κατά 5% για παιδιά που θα φιλοξενηθούν
σε δοµές προσχολικής αγωγής και Κ∆ΑΠ και κατά 9% για άτοµα µε αναπηρία που θα
φιλοξενηθούν  στα  Κ∆ΑΠµεΑ και  ζητά  την  διατήρηση  των  ποσών  στα  περυσινά
επίπεδα  και  παράλληλα  την  αύξηση  του  συνολικού  προϋπολογισµού  του
προγράµµατος,  για  να  µη  µείνουν  για  άλλη  µια  χρονιά  χιλιάδες  παιδιά  εκτός
προγράµµατος.

Απαιτεί την χρηµατοδότηση του επιπλέον κόστους που προέκυψε µε την εφαρµογή της
6ωρης πλήρους απασχόλησης στο παιδαγωγικό προσωπικό των δηµοτικών δοµών
προσχολικής  αγωγής,  γιατί  αλλιώς  πριµοδοτούνται  οι  ιδιωτικές  δοµές,  όπου
επικρατούν χειρότερες συνθήκες εργασίας.

Προειδοποιεί  την  κυβέρνηση  για  τα  προβλήµατα  που  θα  δηµιουργηθούν  µε  την
διαδικασία  του  “voucher”,  όχι  µόνο  κατά  την  περίοδο  εγγραφών  αλλά  και  στη
συνέχεια, καθώς οι γονείς έχουν το δικαίωµα να παίρνουν το  voucher από τη µια
δοµή και  να  εγγράφονται  σε  άλλη  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς,  µε
αποτέλεσµα να πλήγονται τόσο οι πιο αδύναµοι από τους ωφελούµενους όσο και οι
δηµοτικοί φορείς. 

Απαιτεί  την  αύξηση της  κρατικής χρηµατοδότησης στους δήµους και  την  αύξηση της
επιχορήγησης  στους  παιδικούς  σταθµούς,  για  να  µην  επιβαρύνονται  οι  λαϊκές
οικογένειες.

Οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος, Αγοραστούδη Ευγενία Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος,
, Χρυσοστοµίδου Σαµαρά Ολγα, Σαραφιανός Χρήστος µειοψήφησε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 302/2016.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :            

 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

     ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ


