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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αρ. 14ης/17 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 216 

 
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαϊου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 

ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. 
πρωτ. 9854/18-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

 

         Παραβρέθηκαν         Απουσίαζαν 
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) 1. Γρηγόρη Ασπασία 
2. Νικητάκης Μάρκος 2. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία 
3. Περδικάρης Αθανάσιος 3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν) 
4. Χαλικιάς Ευάγγελος 4.                   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
5. Γαρύφαλλος Δημήτριος 5.        Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
6. Κούρτης Φίλιππος 6. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών. 
7. Σέρβος Κων/νος 7.  
8. Πολίτης Σπυρίδων 8.     Συζητήθηκαν πέντε (5) θέματα Ε.Η.Δ. 
9. Βλάχος Κων/νος 9. Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος 

    10.   Κοντομίχης Ευάγγελος 10. ήταν εκτός αιθούσης στα θέματα 1,2 και 3 Ε.Η.Δ. 

    11.   Κατηφόρης Χρήστος 11.     Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος επέστρεψε πριν την 

    12. Γαζής Πάνος 12. συζήτηση του 4
ου

 θέματος Ε.Η.Δ. 

    13.   Φίλιππας Γεώργιος 13.     Ο Δ.Σ. Κατηφόρης Χρήστος αποχώρησε πριν την 

    14.   Θερμός Ευάγγελος 14. συζήτηση του 5
ου

 θέματος Ε.Η.Δ. 

    15.   Σκλαβενίτης Ευάγγελος 15.     Οι Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος και Φρεμεντίτης  

    16. Βλάχος Ευστάθιος 16. Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του  

    17.  Παπαδόπουλος Ανδρέας 17. 1
ου

 θέματος της Η.Δ. 

    18.   Γιαννιώτης Οδυσσέας 18.     Ο Δ.Σ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την συζήτηση 

    19. Τριλίβας Χρήστος 19. του 2
ου

 θέματος της Η.Δ. 

    20.   Καρφάκη Μαριάννα 20.     Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την 

    21.   Κατωπόδη Ευανθία 21. συζήτηση του 3
ου

 θέματος της Η.Δ. 

    22. Βικέντιος Νικόλαος 22.     Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Καββαδάς Θωμάς 

    23. Σκληρός Παναγιώτης 23. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 4
ου

 θέματος της Η.Δ. 

    24. Αραβανής Βασίλειος 24.     Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς, επέστρεψε πριν την  

    25.   Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα 25. συζήτηση του 5
ου

 θέματος της Η.Δ. 

    26.   Ζουριδάκης Ευτύχιος 26.     Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την 

    27. Σκληρός Φίλιππος 27. συζήτηση του 6
ου

 θέματος της Η.Δ. 

    28. Καββαδάς Θωμάς 28.     Η Δ.Σ.  Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε πριν 

    29. Φρεμεντίτης Χριστόφορος 29. την συζήτηση του 7
ου

 θέματος της Η.Δ. 

    30. Γληγόρης Κων/νος 30.     Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Παναγιώτης 

    31. Αρβανίτης Σπυρίδων 31. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8
ου

 θέματος της Η.Δ 

    32.  32.     Η Δ.Σ. Γληγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την  

    33.  33. συζήτηση του 11
ου

 θέματος της Η.Δ. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑ 9
ο
 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 14/2017  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς και τον  Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Λευκάδας 

για την περίοδο 2017-2018. 

             Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής: 
     
      «Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τον πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/22-04-2002) 
3. Την αριθμ. 81/2016 (ΦΕΚ 2549/18-08-2016 ,τεύχος δεύτερο) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου περί κατάργησης του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» 
4. Το υπ’αριθμ.17819/6-09-2016 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την μεταφορά 
αρμοδιοτήτων του καταργηθέντος Δημοτικού ΝΠΔΔ με την επωνυμία Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» 
5. Την αριθμ.12/2011 απόφαση Προέδρου του πρώην ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί –Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον»για 
τη δυναμικότητα  των δομών και την αριθ.90/2012 απόφαση σχετικά με τους όρους λειτουργίας 
του Βρεφονηπιακού Σταθμού και των Παιδικών Σταθμών  όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε  με τις αριθμ. 60/2014, 25/2015 και 29/2016 αποφάσεις Προέδρου του πρώην 
ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας 

 
Κατά την λειτουργία του πρώην Νομικού Προσώπου δεν είχε εκδοθεί Κανονισμός 

Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού και τα θέματα λειτουργίας 
τους ( ωράριο λειτουργίας, καθήκοντα προσωπικού, τμήματα και δυναμικότητα, καθορισμός 
τροφείων, εγγραφές νηπίων και απαιτούμενα δικαιολογητικά, μοριοδότηση κ.λπ) καθορίζονταν με 
Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , βάσει του πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
(ΦΕΚ 497/22-04-2002). 

Δεδομένου ότι με την υπ’ αριθμ. 81/2016 (ΦΕΚ 2549/18-08-2016 ,τεύχος δεύτερο) 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καταργήθηκε το Ν.Π.Δ.Δ και οι αρμοδιότητές του περιήλθαν 
στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου (υπ’αριθμ.17819/6-09-2016 έγγραφο του 
Δήμου Λευκάδας), εκκρεμεί δε η ολοκλήρωση της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου (υπ’ 
αριθμ.83/2017), μέχρι την έκδοση κανονισμού λειτουργίας είναι απαραίτητο να προβούμε στην 
έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των αιτήσεων για τις εγγραφές 
νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017-
2018. 

Παραθέτουμε τις προαναφερόμενες αποφάσεις πρώην ΝΠΔΔ που ρυθμίζουν σχετικά το 
θέμα: 

• Η αριθμ. 12/2011 απόφαση Προέδρου του πρώην ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας 

«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί –Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-

Πολιτισμός-Περιβάλλον» έχει ως εξής: 
Βάσει της υπ’ αριθμ. 757/24-05-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» και με δεδομένο ότι οι Παιδικοί Σταθμοί που συγχωνευτήκαν στο νέο Νομικό 
Πρόσωπο Λειτουργούσαν με συστατική πράξη και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας από τον οποίο δεν 
προκύπτει η δυναμικότητά τους θα πρέπει με απόφασή μας να καθορίσουμε την δυναμικότητα των 
τμημάτων των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου σύμφωνα με το προσωπικό που υπηρετεί για 
την σχολική περίοδο 2011-2012 και προτείνω τα εξής:  
α) Παιδικός Σταθμός Λευκάδας: 3 τμήματα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα. 
β) Παιδικός Σταθμός Βλυχού: 1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα. 
γ) Παιδικός Σταθμός Καρυάς: 1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα. 
Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συνεπώς δεν απαιτείται να καθοριστεί 
η δυναμικότητά του στην παρούσα απόφαση.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο,  αφού άκουσε και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου μετά από 
διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
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Καθορίσουμε την δυναμικότητα των τμημάτων των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου 
σύμφωνα με το προσωπικό που υπηρετεί για την σχολική περίοδο 2011-2012 ως εξής:  
α) Παιδικός Σταθμός Λευκάδας: 3 τμήματα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική 
εκπαιδεύσει, 25 νήπια ανά τμήμα 
β) Παιδικός Σταθμός Βλυχού: 1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα. 
γ) Παιδικός Σταθμός Καρυάς: 1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα. 
 

 

• Η αριθμ. 90/2012 απόφαση Προέδρου του πρώην ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας 

«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί –Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-

Πολιτισμός-Περιβάλλον» έχει ως εξής: 

                                                          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ       ΣΤΑΘΜΩΝ  
- Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από την 1

η 
Σεπτεμβρίου έως την 31

η
 Ιουλίου. 

- Οι ώρες λειτουργίας των Σταθμών είναι από 07:00 έως 15:00. 
- Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις ημέρες Αργίας των Δημόσιων 
Υπηρεσιών. 
- Δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου καθώς και από τη Μ. Πέμπτη 
έως  τη Κυριακή του Θωμά, επίσης στην εορτή της πολιούχου του νησιού. 

 

              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  
- Η ώρα προσέλευσης  των παιδιών είναι από την 07:00 π.μ. έως την 08:45 π.μ. ώρα. 
- Η αποχώρηση των παιδιών από την 13:00μ.μ. έως 15:00 μ.μ., ανάλογα με την επιθυμία 
των γονέων. 
- Τα παιδιά αποχωρούν το αργότερο μέχρι την 15:00μ.μ. ώρα. 
- Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες των ή κατάλληλο 
ενήλικο άτομο το οποίο θα έχει εγγράφως εξουσιοδοτηθεί με  Υπεύθυνη Δήλωση της οικογένειας. 
- Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι θα πρέπει να ενημερώνεται το Δήμο Λευκάδας εφόσον υπάρχει 
θέμα αντιδικίας γονέων που αφορά την επιμέλεια των παιδιών. 

  

                        ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι ντυμένα με άνετα ρούχα, να αποφεύγονται οι τιράντες, τα 
κορδόνια τα κοσμήματα κ.τ.λ. γιατί αφενός μεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, αφ ετέρου 
εμποδίζουν την άνετη απασχόλησή τους και τους στόχους της αγωγής για αυτονομία και 
αυτοεξυπηρέτηση. 
- Τα παιδιά των βρεφικών τμημάτων θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάθε πρωί το τσαντάκι 
τους που θα περιέχει τουλάχιστον τρεις πάνες, μια πλήρη αλλαξιά ρούχα και το μπιμπερό ή το 
ποτηράκι που χρησιμοποιούν. 

 

                  ΔΙΑΤΡΟΦΗ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ 
- Στα παιδιά του σταθμού παρέχονται: πρωινό (9:00 – 9:30 π.μ.) και μεσημεριανό (12:00 – 
12:30). 
- Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων των Παιδικών 
Σταθμών , έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή 
διατροφή των παιδιών και έχει υπογραφεί από τους παιδιάτρους του Γ.Ν. Λευκάδας. 

 

                         ΥΓΕΙΑ  
- Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί υποχρέωση του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού, παράλληλη προς την αντίστοιχη οικογενειακή. 
- Οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιούν εγκαίρως το σταθμό σε περίπτωση λοιμώδους 
νοσήματος. 
- Αν το παιδί αρρωστήσει θα πρέπει να παραμείνει εκτός σταθμού όσο διάστημα χρειάζεται 
για να αναρρώσει, και αν η ασθένεια εκδηλωθεί κατά την διάρκεια λειτουργίας του σταθμού 
ειδοποιούνται οι γονείς για να το παραλάβουν. 
- Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής αναλαμβάνει ο σταθμός μόνο με γνωμάτευση, συνταγή 
και οδηγίες του θεράποντος ιατρού. 
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- Σε περίπτωση εμφάνισης ψειρών θα πρέπει το παιδί να παραμείνει στο σπίτι για  την 
καταπολέμησή τους και παράλληλα οι γονείς να ενημερώσουν το σταθμό για την καλύτερη 
πρόληψη των άλλων παιδιών. 
- Δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα σωματικής υγείας, 
για παράδειγμα λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα. 
- Επίσης παιδιά που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, για παράδειγμα βαριές νοητικές 
καθυστερήσεις και για την αγωγή τους απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικές συνθήκες 
και δομές. 
- Για τα παιδιά που παρουσιάζουν αποκλίσεις , απαιτείται γνωμάτευση από ειδικό γιατρό 
κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικού οργανισμού, ο οποίος θα κρίνει για τη 
δυνατότητα ή μη, ένταξής τους στην ομάδα. Για την εγγραφή του παιδιού, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι, η ένταξή του να μη δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του Σταθμού. 
- Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγείας για να μην υπάρξει κίνδυνος για το παιδί 
ή περίπτωση μετάδοσης ασθενειών στα άλλα παιδιά. 
- Για το λόγο αυτό, οι γονείς έχουν υποχρέωση να έχουν άμεση,  τακτική επικοινωνία και 
συνεργασία με τις προϊσταμένες των Παιδικών  Σταθμών για οποιαδήποτε θέμα άπτεται της 
υγείας των παιδιών. 

 

                  ΔΙΑΚΟΠΗ    ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
- Η διακοπή της φιλοξενίας των νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό ενεργείται πάντοτε με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ στις πιο κάτω περιπτώσεις: 
-  Μετά από αίτηση γονέα  ή κηδεμόνα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητά την 
διαγραφή. 
- Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση από το Νομικό Πρόσωπο. 
- Όταν κατ ’εξακολούθηση οι γονείς των νηπίων δεν μεριμνούν για την έγκαιρη προσέλευση 
το πρωί και αποχώρηση το μεσημέρι και δημιουργούν ανωμαλία στη λειτουργία των Σταθμών. 
- Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στην συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο Σταθμό μετά από επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό 
γιατρό. 
- Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή εφόσον αυτή 
προβλέπεται για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών. 
- Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών προηγούμενου έτους, αυτές θα βεβαιώνονται 
στο Δημόσιο Ταμείο. 
- Όταν τα νήπια συμπληρώσουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο. 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Οι γονείς των νηπίων θα καταβάλλουν για κάθε μήνα παρουσίας τους στον Παιδικό Σταθμό 

Μηνιαία Οικονομική (τροφεία), εκτός του μηνός Αυγούστου που οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί. 
Η μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) που καταβάλλεται, θα κατατίθεται με μέριμνα των 

γονέων και κηδεμόνων στη MARFIN και στον αριθμό λογαριασμού: 0429784424 (ΙΒΑΝ: GR66 0280 

4660 0000 0042 9784 424). Ως καταθέτης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του νηπίου και αποδέκτης 
ο παιδικός Σταθμός που το φιλοξενεί. Καμία  οικονομική δοσοληψία δεν επιτρέπεται με το Προσωπικό 
των Παιδικών Σταθμών. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ΄ όψην τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όλες σχεδόν οι οικογένειες αποφάσισε και προχώρησε σε μείωση των τροφείων για το 
έτος 2012  κατά 30%. 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΩΝ): 
Η κλίμακα των μηνιαίων τροφείων, σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαμορφώνεται όπως 
παρακάτω: 

Από 0,00€-12.000€ :40€ 

Από 12.001€-20.000€:50€ 

Από 20.001€-30.000€:70€ 

Από 30.001€-50.000€:90€ 

Από 50.001€-65.000€:120€ 

Από 65.001€-και άνω :160€ 

 

Απαλλάσσονται από την καταβολή μηνιαίας εισφοράς (τροφείων): 
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1. Εφόσον υπάρχει στη 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 οικογενειακό εισόδημα 
είναι κάτω από 20.000€ . 
2. Οι πολύτεκνες οικογένειες (πολύτεκνες είναι οι οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω) εφόσον το 
εισόδημά τους είναι μέχρι 30.000€. Άνω των 30.000€ ακολουθούν την κλίμακα των τροφείων 
μειωμένη κατά 50%. 
3. Εφόσον υπάρχει άλλη περίπτωση με αίτηση και μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
Εφόσον κάποιο νήπιο απουσιάζει πέραν του μήνα για σοβαρούς λόγους υγείας, δεν καταβάλλει τα 

ανάλογα τροφεία κατά το χρόνο απουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει «Βεβαίωση 
Νοσοκομείου» για το χρόνο απουσίας και ανάρρωσης και ληφθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π. 

Με απόφαση Δ.Σ. θα διακόπτεται η φιλοξενία των παιδιών όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η 
οικονομική εισφορά για χρονικό διάστημα πέραν των 2 μηνών. Εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι 
εισφορές για το προηγούμενο έτος, αυτές θα βεβαιωθούν στο Δημόσιο Ταμείο. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
1. Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%:Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα. 
2.  Παιδί Ορφανό: Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 
3. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου 
δικαστηρίου  και διαζευκτήριο. 

Η ενεργός συμμετοχή των γονέων θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για την αποδοτικότερη λειτουργία των 
Παιδικών Σταθμών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στις συγκεντρώσεις με στόχο 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή σας σε θέματα που αφορούν την πορεία της παιδαγωγικής 
ανάπτυξης των νηπίων».  
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και μετά από 
διαλογική συζήτηση: 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την παραπάνω ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας των παιδικών σταθμών του 
ΝΠΔΔ.  

 

• Με την αριθ.60/2014 απόφαση Προέδρου του πρώην ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας 

«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί –Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-

Πολιτισμός-Περιβάλλον» σχετικά με τη μείωση αποφασίστηκαν τα  εξής: 

 

  Α._  Τα μηναία τροφεία που θα καταβάλλουν γονείς των οποίων και τα δύο (2) τέκνα, την ίδια περίοδο, 
φοιτούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΝΠΔΔ, στον Βρεφικό και Παιδικό Σταθμό της 
ΔΕΠΟΚΑΛ για το  2

ο
 παιδί  είναι τα  εξής: 

                                                                                         ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
Για ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 :  40   ευρώ   Μείωση 100%       ( 0 ) 
Για ετήσιο εισόδημα από   12.001 - 20.000 :   50   ευρώ   Μείωση   75%   (13) 
Για ετήσιο εισόδημα από   20.001 - 30.000 :  70   ευρώ   Μείωση   50%     (35) 
Για ετήσιο εισόδημα από   30.001 - 50.000 :  90   ευρώ   Μείωση   25%     (68) 
Για ετήσιο εισόδημα από   50.001 - 65000  : 120   ευρώ   Μείωση   ΟΧΙ   (120) 
Για ετήσιο εισόδημα άνω των   65.001        : 160   ευρώ   Μείωση   ΟΧΙ   (160) 
 
Η μείωση δεν ισχύει στην περίπτωση που ένα (1) από τα δύο (2) τέκνα απολαμβάνει δωρεάν φοίτηση.   
 

Β._  Τα τροφεία που θα καταβάλλουν γονείς-εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ, ΔΕΠΟΚΑΛ και Δήμο των οποίων τα 
τέκνα φοιτούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΝΠΔΔ, στον Βρεφικό και Παιδικό Σταθμό 
της ΔΕΠΟΚΑΛ θα να είναι μειωμένα, όπως ακριβώς και στην προηγούμενη περίπτωση της παραγράφου 
Α. Συγκεκριμένα: 

                                                                         ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
Για ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 :                         0   ευρώ 
Για ετήσιο εισόδημα από   12.001 - 20.000           13   ευρώ 
Για ετήσιο εισόδημα από   20.001 - 30.000            35  ευρώ            
Για ετήσιο εισόδημα από   30.001 - 50.000            68  ευρώ 
Για ετήσιο εισόδημα από   50.001 - 65000             120  ευρώ 
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Για ετήσιο εισόδημα άνω των   65.001                   160  ευρώ 
 

Γ._ Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου γονέα, μπορεί το Δ.Σ. να 
αποφασίζει σχετικά με την μείωση των τροφείων που καταβάλλει ή και την απαλλαγή του από αυτά. 
Στην αίτηση θα αναφέρονται οι λόγοι και θα επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου το 
αίτημα να τεκμηριώνεται. 
 

Δ. Η μείωση των ανωτέρω τροφείων ισχύει από τον  Σεπτέμβριο του 2014, με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς 2014-2015 

 

• Με την αριθμ. 29/2016 απόφαση Προέδρου του πρώην ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας 

«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί –Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-

Πολιτισμός-Περιβάλλον» σχετικά με τη θέσπιση μοριοδότησης των αιτήσεων 

για τις εγγραφές των νηπίων η οποία τροποποίησε την  αριθμ.25/2015 

αποφασίστηκαν τα εξής : 

ΠΙΚΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017. 

• Αίτηση Εγγραφών έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΤΕΣ  ή ΚΑΤΟΙΚΟΙ του 
Δήμου Λευκάδας. 

Προηγούνται οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στους Σταθμούς. Δεν θα 

θεωρούνται ως επανεγγραφές νήπια τα οποία έχουν διαγραφεί από τους Σταθμούς πριν τη λήξη της 
σχολικής περιόδου 2016-2017.  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                        ΜΟΡΙΑ 

Μονογονεϊκή Οικογένεια 
(γονείς: άγαμοι, σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε διάσταση) 

 

30 

Οικογένεια με μέλος ΑμεΑ (πάνω από 67%) 
(μητέρα, πατέρας, τέκνο) 

 

40 

Ανήλικα στην οικογένεια 
1
ο
 τέκνο 

2
ο
 τέκνο 

3
ο
 τέκνο 

4
ο
 τέκνο 

από 5
ο
 τέκνο και πάνω και για κάθε τέκνο  

 

5 

10 

15 

25 

20 

Γονέας φυλακισμένος 30 

Γονέας στρατευμένος 30 

Γονέας φοιτητής (1
ου

 πτυχίου) 20 

Δύο (2) γονείς φοιτητές (1
ου

 πτυχίου) 30 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                    ΜΟΡΙΑ 

Σύνολο οικογενειακού εισοδήματος:  ως 6.000 ευρώ 40 

                                                  6.001 – 12.000 ευρώ     35 

                                                12.001 – 18.000 ευρώ   30 

                                                18.001 – 25.000 ευρώ 25 

                                                25.001 – 34.000 ευρώ 20 

                                                34.001 – 46.000 ευρώ       15 

                                                46.001 – 60.000 ευρώ 10 

                                                60.001 – 70.000 ευρώ 5 

                                                 άνω των70.001 ευρώ  0 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα σε περίπτωση που αυτό είναι υψηλότερο του 

πραγματικού. Θα γίνεται δεκτή μόνο η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 

2016 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την 

αίτηση και στις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί».   
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                                                    ΜΟΡΙΑ 

Δύο (2) γονείς εργαζόμενοι 70 

Εργαζόμενος ο ένας από τους δυο γονείς  (άνεργος  ο άλλος) 30 
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Εργαζόμενος γονέας  μονογονεϊκής οικογένειας 35 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τελική κατάταξη και σε περίπτωση ισοψηφίας θα συνεκτιμάται η δήλωση 

ακίνητης περιουσίας 

 
Στην ανωτέρω Απόφαση προβλέπεται η κατά προτεραιότητα επανεγγραφή νηπίων που ήδη 

φοιτούσαν στους παιδικούς και Βρεφονηπιακό Σταθμό χωρίς να ορίζεται διαδικασία αξιολόγησης και 
μοριοδότησης με μόνη την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.  
Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στον τρόπο κατάταξης και 
επιλογής παιδιών, αλλά και να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινωνικού 
χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών, προτείνουμε η επανεγγραφή 
των φιλοξενούμενων παιδιών να υπαχθεί στο σύστημα μοριοδότησης και να πριμοδοτηθεί με επιπλέον 
20 μόρια . Δεν θεωρούνται επανεγγραφές νήπια τα οποία έχουν διαγραφεί από τους Σταθμούς πριν τη 
λήξη της προηγούμενης περιόδου λειτουργίας τους.  
 

              Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε : 
 
Α)την  τροποποίηση της αριθμ. 29/2016 απόφασης πρώην ΝΠΔΔ στο σημείο που αφορά στις 
επανεγγραφές ως εξής: 
«Η επανεγγραφή των φιλοξενούμενων παιδιών να υπαχθεί στο σύστημα μοριοδότησης και να 
πριμοδοτηθεί με επιπλέον 20 μόρια . Δεν θεωρούνται επανεγγραφές νήπια τα οποία έχουν διαγραφεί 
από τους Σταθμούς πριν τη λήξη της προηγούμενης περιόδου λειτουργίας τους», 

 και την επικαιροποίησή της. 

 
Β) την επικαιροποίηση των αριθμ.12/2011, 90/2012,60/2014,25/2015 αποφάσεων πρώην ΝΠΔΔ, ώστε 
να ισχύσουν για το έτος 2017-2018. 
 

Όπου στις εν λόγω αποφάσεις αναφέρεται το ΝΠΔΔ, νοείται ο Δήμος Λευκάδας και όπου 
αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο τραπεζικός λογαριασμός 
κατάθεσης των τροφείων θα υποδεικνύεται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας 
και οι γονείς θα ενημερώνονται υπηρεσιακά. 
 
Γ) η σύνταξη της ανακοίνωσης για τις αιτήσεις εγγραφών να γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις και τον πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και 
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 
497/22-04-2002) 
 
Δ) η σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης – μοριοδότησης των αιτήσεων και εξέτασης των ενστάσεων να 
γίνει με Απόφαση Δημάρχου.» 
 

        Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία. 
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι. 
Λευκό ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωμάς. 

    Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει: 
 
Α) Την  τροποποίηση της αριθμ. 29/2016 απόφασης πρώην ΝΠΔΔ στο σημείο που αφορά στις 
επανεγγραφές ως εξής: 
«Η επανεγγραφή των φιλοξενούμενων παιδιών να υπαχθεί στο σύστημα μοριοδότησης και να 
πριμοδοτηθεί με επιπλέον 20 μόρια . Δεν θεωρούνται επανεγγραφές νήπια τα οποία έχουν διαγραφεί 
από τους Σταθμούς πριν τη λήξη της προηγούμενης περιόδου λειτουργίας τους», 

 και την επικαιροποίησή της. 

 
Β) Την επικαιροποίηση των αριθμ.12/2011, 90/2012,60/2014,25/2015 αποφάσεων πρώην ΝΠΔΔ, ώστε 
να ισχύσουν για το έτος 2017-2018. 
 

Όπου στις εν λόγω αποφάσεις αναφέρεται το ΝΠΔΔ, νοείται ο Δήμος Λευκάδας και όπου 
αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο τραπεζικός λογαριασμός 
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κατάθεσης των τροφείων θα υποδεικνύεται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας 
και οι γονείς θα ενημερώνονται υπηρεσιακά. 
 
Γ) Η σύνταξη της ανακοίνωσης για τις αιτήσεις εγγραφών να γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις και τον πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και 
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 
497/22-04-2002) 
 
Δ) Η σύσταση επιτροπής αξιολόγησης – μοριοδότησης των αιτήσεων και εξέτασης των ενστάσεων να 
γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 216/2017. 

  
 
 
                      Ο Πρόεδρος                                                                        Τα  Μέλη 

 

 

            ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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