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Η σχολική χρονιά στο δήμο μας ξεκινάει με την επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς. Ενώ, λοιπόν, μέχρι σήμερα ο Δήμος Ν. Σμύρνης ήταν ο μοναδικός που
παρείχε φοίτηση εντελώς δωρεάν για όλα τα παιδιά, από φέτος η φοίτηση θα παραμείνει
δωρεάν μόνο για όσες οικογένειες έχουν εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Οι οικογένειες με
εισοδήματα από 12 έως 25 χιλιάδες θα πληρώνουν 60 ευρώ το μήνα, από 25 έως 35 θα
πληρώνουν 80 ευρώ, από 35 έως 45 θα πληρώνουν 100 ευρώ και τα εισοδήματα άνω των
45.000 ευρώ θα πληρώνουν 120 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι εφόσον έχουν εισοδήματα κάτω
των 35.000: 1) απαλλάσονται όσοι έχουν άτομο με ειδικές ανάγκες και διαπιστωμένη
αναπηρία 67%, 2) οι οικογένειες με δύο παιδιά στο σταθμό θα πληρώνουν τα μισά, 3) οι
πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι θα πληρώνουν τα μισά κ.ά... Ο Δήμαρχος σε προηγούμενο
συμβούλιο σχολιάζοντας τις καταγγελίες για την επιβολή τροφείων ανέφερε: «Οι
τοποθετήσεις όλων σας ποιά κλίμακα εισοδημάτων ενδιαφέρουν τις 40, 50 70 χιλιάδες;
Εμένα δε με ενδιαφέρουν! Με ενδιαφέρουν τα εισοδήματα των 5, 10, 20 χιλιάδων.
Να πούμε έντιμα ότι παραμένει δωρεάν η φοίτηση για τα εισοδήματα των 12.000 και πέρα
από την πολιτική σπέκουλα, για να έχει βάση η συζήτηση να πούμε αν το όριο των 12.000
είναι αρκετό. Η διαφωνία μας είναι αν το όριο των 12.000 αρκετό. Να εφαρμοστεί φέτος
αυτό και του χρόνου να ελέγξουμε τη σύνθεση των παιδιών και αν χρειαστεί να
τροποιήσουμε τις κλίμακες. Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν είναι μείζον κοινωνικό
ζήτημα...
Όπου μπορούμε και όσο μπορούμε οι κοινωνικές παροχές θα είναι δωρεάν. Όταν όμως δεν
μπορείς τότε ή τις καταργείς ή τις απομειώνεις ή λες ο ρόλος μου είναι να παρέχω
υπηρεσίες προσιτές σαφώς με κατώτερες τιμές από τους ιδιώτες. Η φοίτηση, λοιπόν,
στους παιδικούς σταθμούς παραμένει δωρεάν για τα χαμηλά εισοδήματα και παραμένει
προσφορά σε σχέση με τα 300 ευρώ που στοιχίζει ο ιδιωτικός...»
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