
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 21/12-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ.356/2016 ΘΕΜΑ :  «Πρόταση για την 

αναπροσαρµογή τροφείων των ∆ηµοτικών 

Παιδικών Σταθµών Θέρµης» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 12η-09-2016 ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
30390/08-09-2016 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  
26  δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

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

1 Ακριτίδου Μαρία 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

4 Αγοραστούδη Ευγενία 4 Κεφαλάς Ανέστης 

5 Αποστόλου Στυλιανός 5 Μπίκος Κωνσταντίνος 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Πονερίδης Παναγιώτης 
7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος. 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

15 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

16 Κοντοπίδης Γεώργιος   

17 Λαγός Νικόλαος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   
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22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τσολάκης Απόστολος   

25 Χρυσοχόου Παύλος   

26 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ µε την Επωνυµία  «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
– Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης» µε αριθµό 126/2016 σχετικά µε την 
αναπροσαρµογή τροφείων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου λαµβάνοντας υπόψη: 
● Το άρθρο 9 της ΚΥΑ 16065/02 (ΦΕΚ 497/Β/22-4-02), σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ότι : 

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ, µετά από πλήρως τεκµηριωµένη σύµφωνη γνώµη του 
οικείου ΟΤΑ και η οποία θα είναι σύµφωνη µε τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, µπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς (τροφεία) 
στις οικογένειες των φιλοξενουµένων παιδιών, σύµφωνα µε την οικονοµική τους 
δυνατότητα. Στην περίπτωση επιβολής οικονοµικής εισφοράς, αυτή πρέπει να 
γνωστοποιείται µε ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήµατος υποβολής των 
αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τις 
περιπτώσεις των οικογενειών που µπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της 
οικονοµικής εισφοράς ή που θα καταβάλλουν αυτή µειωµένη» 

● Την µε αριθ. 8/2011 απόφαση του ∆Σ του ΝΠ∆∆, µε την οποία καθορίσθηκε το ύψος των 
τροφείων του συγχωνευοµένου ΝΠ µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης».  

● Το γεγονός ότι µέχρι και πέρυσι, στους παιδικούς σταθµούς φιλοξενούνταν παιδιά 
ωφελούµενων από το πρόγραµµα “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής” 
σε ποσοστό περίπου 70% και παιδιά των οποίων οι γονείς κατέβαλαν τροφεία ή 
απαλλάσσονταν µε βάση την υπ’ αριθ. 8/2011 απόφαση µας σε ποσοστό περίπου 30%. Τη 
φετινή χρονιά άλλαξε ο τρόπος υπολογισµού των µορίων των ωφελουµένων του 
προαναφερθέντος προγράµµατος και ο τρόπος εγγραφής των παιδιών αυτών στους 
παιδικούς σταθµούς. Στο ∆ήµο Θέρµης συνολικά, για όλες τις κατηγορίες, εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα 996 ωφελούµενοι, έναντι 1461 το 2015 και δεν έλαβαν εντολή τοποθέτησης 
(voucher), ενώ είχαν πλήρη δικαιολογητικά και πληρούσαν τα κριτήρια, 535 έναντι 288 
επιλαχόντων πέρυσι. Η διαδικασία επιλογής των ωφελουµένων τελείωσε µόλις στις 2 
Σεπτεµβρίου 2016 και σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία για την περίοδο 2016-2017, ο 
αριθµός των ωφελουµένων στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ µε τίτλο «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής» των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ∆∆, ανέρχεται σε 275, ενώ την 
προηγούµενη περίοδο οι τελικοί ωφελούµενοι ανερχόταν σε 465, µε αποτέλεσµα οι γονείς 
που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραµµα (περίπου 190), να καλούνται να καταβάλλουν µηνιαία 
οικονοµική εισφορά (τροφεία), εφόσον επιθυµούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους 
∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς Θέρµης.  

● Επειδή µόλις τώρα διαµορφώθηκε µια νέα κατάσταση και επειδή οφείλουµε να ορίσουµε 
τροφεία σύµφωνα µε την οικονοµική κατάσταση των γονέων των φιλοξενούµενων παιδιών, 

εξέδωσε την ανωτέρω σχετική απόφασή του µε την οποία προτείνει την αναπροσαρµογή των 
τροφείων των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Θέρµης λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονοµικά 
κριτήρια  µε σκοπό να  καλυφθεί η ανάγκη φιλοξενίας βρεφών/νηπίων εκτός 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ως εξής: 
 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα πάνω  50.000 € σε 250 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 40.000 € έως 50.000 € σε 220 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 30.000 € έως 40.000 € σε 200 € 

ΑΔΑ: 6Κ7ΒΩΡΣ-Σ1Η



 

● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 25.000 € έως 30.000 € σε 150 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 20.000 € έως 25.000 € σε 130 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 15.000 € έως 20.000 € σε 110 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από το όριο της φτώχειας έως 15.000 € σε 80 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα έως το όριο της φτώχειας  ∆ΩΡΕΑΝ 

(το όριο της φτώχειας καθορίζεται κάθε έτος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
 

Επίσης πρότεινε περιπτώσεις µειωµένης κατάβολής της οικονοµικής εισφοράς ή απαλλαγής ως 
ακολούθως: 
 ➢ Εφόσον  υπάρχει  στην  οικογένεια  άτοµο  µε  ειδικές  ανάγκες  (γονείς,  παιδιά)  µε  κατ’  

ελάχιστο  ποσοστό  αναπηρίας  67%  και  µε  την  προϋπόθεση  να  υπάρχει  σχετική  
βεβαίωση  Πρωτοβάθµιας  Υγειονοµικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού 
Φορέα, και το ετήσιο   οικογενειακό εισόδηµα ανέρχεται συνολικά στις 12.000 € ∆ΩΡΕΑΝ ➢ Οι  χήροι/ες,  διαζευγµένοι/ες,  µονογονεϊκές  οικογένειες  µε  εισόδηµα  µέχρι  12.000 € 
∆ΩΡΕΑΝ ➢ Οι  πολύτεκνες  οικογένειες  (πολύτεκνες  είναι  οι  οικογένειες  µε  τέσσερα  και  άνω  
παιδιά)  ∆ΩΡΕΑΝ εάν  το  εισόδηµα  τους  είναι  µέχρι 30.000 €, ενώ µε εισόδηµα πάνω 
από 30.000 € να έχουν έκπτωση 30% ➢ Οι  γονείς  που  ο  πατέρας  είναι  στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 
ανέρχεται συνολικά στις 12.000 € ∆ΩΡΕΑΝ ➢ Τρίτεκνοι γονείς µε εισόδηµα έως 25.000 € να έχουν έκπτωση  30% 

 ➢ Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθµούς να έχουν έκπτωση 20%.  
 

Πέραν των ανωτέρω και εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει πέραν του ενός 
ηµερολογιακού µήνα για σοβαρούς λόγους υγείας και αποδεικνύεται από τις ηµερήσιες 
παρουσίες του στον παιδικό σταθµό, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίζει « Βεβαίωση 
Νοσοκοµείου» ή ισότιµη βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό για τον χρόνο απουσίας  και ανάρρωσης 
δεν θα καταβάλλει τα ανάλογα  τροφεία και την εισφορά µεταφοράς κατά το χρόνο της απουσίας 
του. 
 

Αν οικογένειες εµπίπτουν σε δύο ή περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες,  θα 
υπολογίζεται η κατηγορία µε την µεγαλύτερη ελάφρυνση 

 

Για να ισχύσουν οι ανωτέρω απαλλαγές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, οι ωφελούµενοι ή 
να µη δικαιούνται συµµετοχή στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν 
απορριφθεί.  

 

Η κλίµακα της οικονοµικής εισφοράς των γονέων/κηδεµόνων θα καθορίζεται από το ετήσιο 
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης 
∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) του προηγούµενου φορολογικού 
έτους.  

 

Περιπτώσεις που δεν έχουν συµπεριληφθεί στις παραπάνω ελαφρύνσεις θα εξετάζονται 
µεµονωµένα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και την 
προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
Η Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου κ. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα επίσης ανέφερε ότι δεν θα 
αποκλείονται τα παιδιά άλλων δήµων εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 
Για τους γονείς δε που δεν είναι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης, ανεξαρτήτου ειδικής κατηγορίας 
πρότεινε η κλίµακα µηνιαίων τροφείων να είναι ενιαία, ύψους 250 ευρώ και σε περίπτωση που 
φιλοξενούνται δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας να έχουν έκπτωση 20%. 
  
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της Προέδρου της αρµόδιας υπηρεσίας την Αποφ. 126/2016 του 
Ν.Π., καθώς και τις διατάξεις του το άρθρου 9 της ΚΥΑ 16065/02 (ΦΕΚ 497/Β/22-4-02),  του Ν. 
3463/2006 και του Ν. 3852/2010  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     κατά πλειοψηφία  

 
Προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου µε την Επωνυµία  «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης» την 
αναπροσαρµογή της καταβολής της µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς (τροφεία)  των 
ωφελουµένων εκτός συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων των Παιδικών Σταθµών, 
ως εξής: 
 

● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα πάνω  50.000 € σε 250 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 40.000 € έως 50.000 € σε 220 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 30.000 € έως 40.000 € σε 200 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 25.000 € έως 30.000 € σε 150 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 20.000 € έως 25.000 € σε 130 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 15.000 € έως 20.000 € σε 110 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από το όριο της φτώχειας έως 15.000 € σε 80 € 
● Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα έως το όριο της φτώχειας  ∆ΩΡΕΑΝ 

(το όριο της φτώχειας καθορίζεται κάθε έτος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
 
Προτείνει τις περιπτώσεις µειωµένης καταβολής της οικονοµικής εισφοράς ή απαλλαγής,  
ως ακολούθως:  
 ➢ Εφόσον  υπάρχει  στην  οικογένεια  άτοµο  µε  ειδικές  ανάγκες  (γονείς,  παιδιά)  µε  κατ’  
ελάχιστο  ποσοστό  αναπηρίας  67%  και  µε  την  προϋπόθεση  να  υπάρχει  σχετική  
βεβαίωση  Πρωτοβάθµιας  Υγειονοµικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού 
Φορέα, και το ετήσιο   οικογενειακό εισόδηµα ανέρχεται συνολικά στις 12.000 € ∆ΩΡΕΑΝ ➢ Οι  χήροι/ες,  διαζευγµένοι/ες,  µονογονεϊκές  οικογένειες  µε  εισόδηµα  µέχρι  12.000 € 
∆ΩΡΕΑΝ ➢ Οι  πολύτεκνες  οικογένειες  (πολύτεκνες  είναι  οι  οικογένειες  µε  τέσσερα  και  άνω  
παιδιά)  ∆ΩΡΕΑΝ εάν  το  εισόδηµα  τους  είναι  µέχρι 30.000 €, ενώ µε εισόδηµα πάνω 
από 30.000 € να έχουν έκπτωση 30% ➢ Οι  γονείς  που  ο  πατέρας  είναι  στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 
ανέρχεται συνολικά στις 12.000 € ∆ΩΡΕΑΝ ➢ Τρίτεκνοι γονείς µε εισόδηµα έως 25.000 € να έχουν έκπτωση  30% 

 ➢ Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθµούς να έχουν έκπτωση 20%.  
 

 
Επιπλέον για τους γονείς που δεν είναι κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης, ανεξαρτήτου ειδικής 
κατηγορίας η κλίµακα µηνιαίων τροφείων να είναι ενιαία, ύψους 250 ευρώ και σε περίπτωση 
που φιλοξενούνται δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας να έχουν έκπτωση 20%. 
 

Πέραν των ανωτέρω και εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει πέραν του ενός 
ηµερολογιακού µήνα για σοβαρούς λόγους υγείας και αποδεικνύεται από τις ηµερήσιες 
παρουσίες του στον παιδικό σταθµό, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίζει « Βεβαίωση 
Νοσοκοµείου» ή ισότιµη βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό για τον χρόνο απουσίας  και ανάρρωσης 
δεν θα καταβάλλει τα ανάλογα  τροφεία και την εισφορά µεταφοράς κατά το χρόνο της απουσίας 
του. 
 

Αν οικογένειες εµπίπτουν σε δύο ή περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες,  θα 
υπολογίζεται η κατηγορία µε την µεγαλύτερη ελάφρυνση 

 

Για να ισχύσουν οι ανωτέρω απαλλαγές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, οι ωφελούµενοι ή 
να µη δικαιούνται συµµετοχή στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν 
απορριφθεί.  

 

Η κλίµακα της οικονοµικής εισφοράς των γονέων/κηδεµόνων θα καθορίζεται από το ετήσιο 
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης 
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∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) του προηγούµενου φορολογικού 
έτους.  

 

Περιπτώσεις που δεν έχουν συµπεριληφθεί στις παραπάνω ελαφρύνσεις θα εξετάζονται 
µεµονωµένα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και την 
προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
∆ιαφωνούν οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος, Χρυσοστοµίδου Σαµαρά Όλγα, Αγοραστούδη 
Ευγενία, Σαραφιανός Χρήστος Ιωσηφίδης Ιώαννης και Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος    καθώς 
ενώ είναι σύµφωνοι µε τη λογική της ανακατανοµής των βαρών µε εισοδηµατικά κριτήρια 
υπάρχει σοβαρή αύξηση στα τροφεία. Πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση να αλλάξει τα κριτήρια και 
να διπλασιαστούν τα παιδιά µέσω ΕΣΠΑ.  
Μειοψήφησαν οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης, Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Σφονδύλας 
∆ηµήτριος καθώς θεωρούν ότι η προσχολική αγωγή έχει γίνει εµπόρευµα στη λογική της 
αναταποδοτικότητας. ∆ιαφωνούν µε τη λειτουργία των δοµών, ενώ η απόφαση για αύξηση των 
τροφείων είναι αντιλαϊκή από όλες τις πλευρές καθώς ενώ όλοι πληρώνουν ήδη φόρους , τέλη 
κ.λ.π. θα επιβαρυνθεί επιπλέον ο οικογενειακός προϋπολογισµός. 
Ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος διαφωνεί καθώς είναι υπέρµαχος της δωρεάν παιδείας, όλο το 
κόστος πρέπει να το αναλάβει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταγγέλλει την 
κυβερνητική πολιτική και την ήπια αντίδραση –τακτική των ∆ήµων απέναντί της.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 356/2016. 
 
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 
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