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Αρ. Απόφασης: 50
Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η Απριλίου 2018 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπό
την Προεδρία του Προέδρου, κ. ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και µετά από την 5η/2018 πρόσκληση,
που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους στις 20/4/2018 (αρ. 67 του Ν.
3852/2010)
Παρισταµένου του κ. ∆ηµάρχου που νόµιµα καλέστηκε.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διαπίστωσε
ότι σε σύνολο 27 ∆ηµοτικών Συµβούλων βρέθηκαν παρόντες 19 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και
ειδικότερα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΑΣ Μ ΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΗ ΑΥΓΟΥ ΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤ ΙΝΑ)
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕ ΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κατά την έναρξη του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Βασιλάκος.
Οπότε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 8ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης µε παρόντες 18 ∆ηµοτικούς Συµβούλους επί συνόλου 27
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σας θέτω υπόψη εισήγηση της ∆ιευθύντριας Αγωγής, Εκπαίδευσης, Αθλητισµού &
Πολιτισµού, κ. Σερµέα Ελένης, η οποία αναφέρει:

«Θέµα: «Εισήγηση για τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια µοριοδότησης αιτήσεων
εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων-βρεφών και κριτηρίου επιβολής οικονοµικής
συµµετοχής στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας».
Κύριε Πρόεδρε,
Οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί του ∆ήµου µας µε το πέρασµα του χρόνου έχουν
αποδείξει πόσο υπεύθυνα και συνειδητά λειτουργούν, ενώ παράλληλα καθηµερινά συνεχίζουν
την αναβάθµιση της ποιότητας παροχών σ’ όλους τους τοµείς του θεσµού της προσχολικής
αγωγής, εφαρµόζοντας παιδαγωγικά προγράµµατα µε σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και
επιστηµονική γνώση.
Γνωρίζουµε και αφουγκραζόµαστε καθηµερινά τις αντίξοες οικονοµικές και κοινωνικές
συνθήκες που επικρατούν σε εκείνες τις οικογένειες που µας εµπιστεύονται ότι πολυτιµότερο
έχουν, τα παιδιά τους.
Έχοντας υπόψη τον νέο Πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθµών (ΦΕΚ 4249/τ. Β/5-12-2017):
1)επί του άρθρου 3, παρ.3, εδάφιο β΄:
Προτείνονται τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια µοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής
και επανεγγραφής των νηπίων και βρεφών στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΟΡΙΑ

Κάτοικοι του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας
Κάτοικοι εκτός ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας

400
100

ΟΙΚΟΓENEIAKH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πολύτεκνοι
Τρίτεκνοι
ΜονογονεΪκή οικογένεια

300
150
200

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στρατευµένος Πατέρας
Παιδί που µεγαλώνει σε ανάδοχη οικογένεια κ.λ.π.
Γονέας µε αναπηρία από 67 % και άνω

50
50
150

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πλήρη απασχόληση & οι δύο γονείς (µε επίσηµα έγγραφα)
Μερική απασχόληση & οι δύο γονείς (χωρίς επίσηµα έγγραφα)

400
200
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Εργαζόµενος µόνο ένας γονέας
Άνεργος Γονέας (µε δελτίο ανεργίας ΟΑΕ∆)
Άνεργη Γονέας Σπουδάστρια ή Φοιτήτρια
Άεργη Μητέρα

100
50
50
10

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (τρέχοντος φορολ.έτους)
0,00 € - 15.000,00 €
15.001,00 € - 20.000,00 €
20.001,00 € - 25.000,00 €
25.001,00 € - 30.000,00 €
30.001,00 € - 35.000,00 €
35.001,00 € - 40.000,00 €
40.001,00 € - 45.000,00 €
45.001,00 € - 50.000,00 €
50.001,00 € - 55.000,00 €
55.001,00 € - 60.000,00 €
60.001,00 € - και άνω

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Σε περίπτωση ισοψηφίας, προηγούνται :
Α) Η Μονογονεϊκή οικογένεια.
Β) Οι εργαζόµενοι και οι δύο γονείς .
Γ) Τα χαµηλά εισοδήµατα µέχρι 15.000,00€

2)επί του άρθρου 5 :
α) Για τα κριτήρια επιβολής µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς στις οικογένειες των
φιλοξενούµενων νηπίων και βρεφών, σύµφωνα µε την οικονοµική τους δυνατότητα
προτείνονται τα οικονοµικά στοιχεία του τρέχοντος φορολογικού έτους και τα οποία θα
καθορίζονται ως εξής:
- Για εισοδήµατα από 0,00 € – 30.000,00 € χωρίς οικονοµική συµµετοχή.
- Για εισοδήµατα από 30,001,00 € και άνω µε συµβολική και εύλογη οικονοµική συµµετοχή.
β)Για τις περιπτώσεις απαλλαγής από την οικονοµική συµµετοχή :
προτείνονται να απαλλάσσονται από την οικονοµική συµµετοχή οι παρακάτω περιπτώσεις:
1) Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες (4 τέκνα και άνω) µε Οικογενειακό Εισόδηµα µέχρι
40.000,00€
2)Οικογένειες µε γονέα ή τέκνο µε 67% και άνω αναπηρία, µε Οικογενειακό Εισόδηµα µέχρι
40.000,00€
3) Το δεύτερο παιδί και άνω, όταν όλα τα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στους
παιδικούς µας σταθµούς .
4) Τον µήνα Αύγουστο, που οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους.
5) Κατά το µήνα προσαρµογής του νέου εγγεγραµµένου νηπίου ή βρέφους, αν η φιλοξενία του
ξεκινά µετά τις 15 του µήνα, θα καταβάλλονται τα µισά τροφεία που του αναλογεί. Αν η
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προσαρµογή ξεκινά από τις 25 του µήνα και µετά δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το µήνα
αυτό.
6) Για οποιοδήποτε µήνα της σχολικής χρονιάς που το νήπιο ή το βρέφος έχει µόνο 5 ηµέρες
παρουσίας στον Παιδικό Σταθµό, δεν θα καταβάλλονται τα τροφεία του συγκεκριµένου µήνα».
Καλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία µε δεκατέσσερις (14) θετικές ψήφους και τέσσερις (4) αρνητικές (κ.κ.
Γιάγκας (λευκό), Αννίσας (λευκό), Φέγγη, Σωτηρόπουλος)
1)επί του άρθρου 3, παρ.3, εδάφιο β΄:
Τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια µοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής και
επανεγγραφής των νηπίων και βρεφών στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΟΡΙΑ

Κάτοικοι του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας
Κάτοικοι εκτός ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας

400
100

ΟΙΚΟΓENEIAKH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πολύτεκνοι
Τρίτεκνοι
ΜονογονεΪκή οικογένεια

300
150
200

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στρατευµένος Πατέρας
Παιδί που µεγαλώνει σε ανάδοχη οικογένεια κ.λ.π.
Γονέας µε αναπηρία από 67 % και άνω

50
50
150

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πλήρη απασχόληση & οι δύο γονείς (µε επίσηµα έγγραφα)
Μερική απασχόληση & οι δύο γονείς (χωρίς επίσηµα έγγραφα)
Εργαζόµενος µόνο ένας γονέας
Άνεργος Γονέας (µε δελτίο ανεργίας ΟΑΕ∆)
Άνεργη Γονέας Σπουδάστρια ή Φοιτήτρια
Άεργη Μητέρα

400
200
100
50
50
10

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (τρέχοντος φορολ.έτους)
0,00 € - 15.000,00 €
15.001,00 € - 20.000,00 €
20.001,00 € - 25.000,00 €
25.001,00 € - 30.000,00 €

100
90
80
70
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30.001,00
35.001,00
40.001,00
45.001,00
50.001,00
55.001,00
60.001,00

€
€
€
€
€
€
€

-

35.000,00
40.000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00
και άνω

€
€
€
€
€
€

60
50
40
30
20
10
0

Σε περίπτωση ισοψηφίας, προηγούνται :
Α) Η Μονογονεϊκή οικογένεια.
Β) Οι εργαζόµενοι και οι δύο γονείς .
Γ) Τα χαµηλά εισοδήµατα µέχρι 15.000,00€

2)επί του άρθρου 5 :
α) Για τα κριτήρια επιβολής µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς στις οικογένειες των
φιλοξενούµενων νηπίων και βρεφών, σύµφωνα µε την οικονοµική τους δυνατότητα τα
οικονοµικά στοιχεία του τρέχοντος φορολογικού έτους και τα οποία θα καθορίζονται ως εξής:
- Για εισοδήµατα από 0,00 € – 30.000,00 € χωρίς οικονοµική συµµετοχή.
- Για εισοδήµατα από 30,001,00 € και άνω µε συµβολική και εύλογη οικονοµική
συµµετοχή.
β)Για τις περιπτώσεις απαλλαγής από την οικονοµική συµµετοχή :
Να απαλλάσσονται από την οικονοµική συµµετοχή οι παρακάτω περιπτώσεις:
1) Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες (4 τέκνα και άνω) µε Οικογενειακό Εισόδηµα µέχρι
40.000,00€
2)Οικογένειες µε γονέα ή τέκνο µε 67% και άνω αναπηρία, µε Οικογενειακό Εισόδηµα µέχρι
40.000,00€
3) Το δεύτερο παιδί και άνω, όταν όλα τα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στους
παιδικούς µας σταθµούς .
4) Τον µήνα Αύγουστο, που οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους.
5) Κατά το µήνα προσαρµογής του νέου εγγεγραµµένου νηπίου ή βρέφους, αν η φιλοξενία του
ξεκινά µετά τις 15 του µήνα, θα καταβάλλονται τα µισά τροφεία που του αναλογεί. Αν η
προσαρµογή ξεκινά από τις 25 του µήνα και µετά δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το µήνα
αυτό.
6) Για οποιοδήποτε µήνα της σχολικής χρονιάς που το νήπιο ή το βρέφος έχει µόνο 5 ηµέρες
παρουσίας στον Παιδικό Σταθµό, δεν θα καταβάλλονται τα τροφεία του συγκεκριµένου µήνα.
Απόσπασµα από τα πρακτικά
Αγία Βαρβάρα 26-4-2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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