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Αριθμός Απόφασης 16/ 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Απόσπασµα από το πρακτικό
της 3ης /08-04-2021 τακτικής συνεδρίασης
δια περιφοράς του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριµνας
∆ήµου Παλλήνης.

Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής για
βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παλλήνης για τη σχολική περίοδο 2021-2022.
Σήµερα την 8η του µηνός Απριλίου του έτους 2021, ηµέρα της εβδοµάδος
Πέµπτη και ώρα 12:00΄ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αρ. 3/02-04-2021 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που δόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ) καθώς και των όσων προβλέπονται
στο άρθρο 10 της πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (αρ. Φυλ. 55/τ. Α΄/11-032020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής
του» και σύµφωνα µε την υπ΄αρ. 426 (αριθ πρωτ.77233/13-11-2020) εγκύκλιο του
ΥΠΕΣ «Ενηµέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήµων κατά το διάστηµα
εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό της διάδοσης της πανδηµίας».
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, καθώς σε σύνολο δεκατριών (13) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω δεκατρία (13) µέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΡΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΓΚΛΙΑΝΑ ΣΤΕΛΛΑ
∆ΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΤΤΑ – ΣΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΛΕΠΙΤΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Βαρκάρη Αργυρώ.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
«Κύριες/οι συνάδελφοι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρέπει να καθορίσουμε τα ποσά που
καλούνται να καταβάλλουν ως μηνιαία οικονομική συμμετοχή οι γονείς για τα παιδιά τους.
Προτείνονται για την περίοδο 2021-2022 για τον καθορισµό του ύψους της οικονοµικής συµµετοχής
ανά κατηγορία, σύµφωνα µε τον αριθµό των παιδιών κάθε οικογένειας που µετέχουν στα
προγράµµατα των βρεφονηπιακών σταθµών του νοµικού προσώπου και σε συνάρτηση µε το
συνολικό οικογενειακό εισόδηµα φορολογικού έτους 2020 ως εξής:
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Α) Κατηγορία Α΄ - οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά:

Κλίµακα εισοδήµατος Ένα παιδί εγγεγραµµένο

∆ύο παιδιά εγγεγραµµένα

0 - 15.000,00€
65,00€
15.001,00 – 25.000,00€
105,00€
25.001,00 – 35.000,00€
130,00€
35.001,00 – 45.000,00€
155,00€
Άνω των 45.000,00€
200,00€
Β) Κατηγορία Β΄ - οικογένειες τρίτεκνες ή πολύτεκνες:

100,00
160,00
210,00
250,00
320,00

Κλίµακα εισοδήµατος Ένα παιδί εγγεγραµµένο

∆ύο παιδιά εγγεγραµµένα

0 - 15.000,00€
15.001,00 – 25.000,00€
25.001,00 – 35.000,00€
35.001,00 – 45.000,00€
Άνω των 45.000,00€

65,00 €
90,00 €
150,00 €
190,00 €
220,00 €

40,00€
65,00€
105,00€
130,00€
155,00€

€
€
€
€
€

Tα ανωτέρω ποσά ισχύουν εφόσον η οικογένεια έχει την επιµέλεια των τεκνών και τα τέκνα είναι
ανήλικα
Οικογένειες που µετέχουν στα προγράµµατα των βρεφονηπιακών σταθµών µε τρία παιδιά
εγγεγραµµένα: για το τρίτο παιδί καταβάλλονται 35,00 €.
Γ) περιπτώσεις µείωσης ή απαλλαγής µηνιαίας οικονοµικής συµµετοχής κατόπιν αίτησης
των ενδιαφερόµενων :
1.
Οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτοµο (γονέας ή τέκνο):
α) Χαρακτηρισµένο µε απόφαση πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής ως εφ’ όρου ζωής
ανάπηρο µε ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και οικογενειακό εισόδηµα έως 12.000 €
β) Χαρακτηρισµένο από αρµόδια Επιτροπή ΚΕ.Π.Α µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και
οικογενειακό εισόδηµα έως 12.000 €
2.
Χήρες/οι µε εισόδηµα έως 12.000 €
3.
Μονογονεϊκή οικογένεια
α) ανύπανδρη µητέρα µε εισόδηµα έως 12.000 €
β) διαζευγµένη/ος µε απόφαση λύσης γάµου/διαζευκτήριο µε εισόδηµα έως 12.000 €.
4.
Για νήπια και βρέφη των οποίων η κηδεµονία έχει ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα µε
οικογενειακό εισόδηµα έως 12.000 €.
5.
Γονείς που τα παιδιά τους φιλοξενούνται στους σταθµούς και κατά τη διάρκεια στης
σχολικής χρονιάς 2021-2022 µείνουν άνεργοι µπορεί να επανεξεταστεί το ποσό της µηνιαίας
οικονοµικής συµµετοχής .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιτροπή ελέγχου ενστάσεων δε θα παραπέµπει στο ∆.Σ. αιτήσεις µείωσης ή απαλλαγής
τροφείων που δεν εντάσσονται στις προηγούµενες κατηγορίες.
Στον υπολογισµό του δηλωθέντος εισοδήµατος θα λαµβάνεται υπόψη: το συνολικό ετήσιο εισόδηµα
όπως αναγράφεται στη πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) και το
σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδηµάτων.
∆ε λαµβάνεται υπόψη: 1) το επίδοµα πολύτεκνης µητέρας, 2) το επίδοµά µητρότητας, 3) η
αποζηµίωση απόλυσης και 4) το εξωιδρυµατικό επίδοµα (τυφλών).
Για τα ανωτέρω και
προκειµένου να µην υπολογιστούν θα πρέπει ο γονέας να προσκοµίσει τις επίσηµες βεβαιώσεις
των αρµόδιων φορέων.
Επίσης δε λαµβάνεται υπόψη το επίδοµα ανεργίας για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση ,
καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στο εκκαθαριστικό σηµείωµα.
Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σηµείωµα 2020 δε φαίνεται εισόδηµα του ενός γονέα και έχει
κατατεθεί στην αίτηση βεβαίωση εργασίας µε αποδοχές µετά την 1/1/2021 το εισόδηµα που
φαίνεται από τη βεβαίωση εργασίας µε αποδοχές θα προστίθεται στο σύνολο του εισοδήµατος το
οποίο αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα 2020.
Ο υπολογισµός θα ξεκινάει από την
ηµεροµηνία πρόσληψης έως το τέλος του 2021.
Η καταβολή της οικονοµικής συµµετοχής των φιλοξενούµενων παιδιών γίνεται µέσω τραπέζης για
το διάστηµα από Σεπτέµβριο έως και Ιούλιο της τρέχουσας σχολικής περιόδου, κατά το 1ο
δεκαήµερο κάθε µήνα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το παιδί δεν έχει καθηµερινή παρουσία στο
σχολείο η οικονοµική συµµετοχή καταβάλλεται κανονικά .
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα διακοπής φιλοξενίας του παιδιού, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθµών (άρθρο 9 παρ. γ΄), όταν από τους γονείς
δεν καταβάλλεται η οικονοµική συµµετοχή για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών χωρίς
να υπάρχει σοβαρός λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόµενο
ποσό. Επίσης σύµφωνα µε άρθρο 9 παρ. ε του κανονισµού όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα
για τουλάχιστον ένα µήνα συνεχόµενα θα διαγράφεται από τον βρεφονηπιακό σταθµό, εκτός αν
υπάρχουν λόγοι υγείας οι οποίοι θα αιτιολογούνται µε βεβαίωση από δηµόσιο νοσοκοµείο.
Οι γονείς που επιθυµούν να διαγράψουν τα παιδιά τους πρέπει να υποβάλουν αίτηση διαγραφής
στον παιδικό σταθµό που φοιτά το παιδί τους µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει οικονοµική
εκκρεµότητα. Η καταβολή της µηνιαίας οικονοµικής συµµετοχής θα συνεχίζεται µέχρι την
έκδοση εγκριτικής απόφασης από το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου.
∆ιαγραφές για τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο δε θα γίνονται δεκτές, καθώς και αιτήµατα γονέων
για διακοπή φοίτησης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 και 235 του Ν. 3463/06,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 12 υπέρ και 1 κατά
Καθορίζει το ύψος της οικονομικής συμμετοχής ανά κατηγορία για την περίοδο 20212022 ανάλογα με τα παιδιά κάθε οικογένειας που μετέχουν στα προγράμματα των
βρεφονηπιακών σταθμών του νομικού μας προσώπου και σε συνάρτηση με το
οικογενειακό εισόδημα, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας απόφασης.
Μειοψήφησε (με ψήφο κατά) το τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σ. Γκλιάνα,
η οποία κατέθεσε δική της πρόταση περί οικονομικής συμμετοχής των γονέων.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 16/2021.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρων συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
ως κατωτέρω.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρων συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΡΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΓΚΛΙΑΝΑ ΣΤΕΛΛΑ
∆ΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΤΤΑ – ΣΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΛΕΠΙΤΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

