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                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Στον   ΄Αγιο  Στέφανο σήμερα   20 Οκτωβρίου     του έτους 2014  ημέρα  Δευτέρα    
και ώρα 17.00μ.μ, στο γραφείο του ΝΠ  Ανεμώνης 1 , συνήλθε σε  τακτική   
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»  μετά από  την 
αριθμ   1411 /2014  πρόσκληση του Προέδρου  αυτού.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντα ήταν τα  εξής   15  .

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1 ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

2 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3 ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4 ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Κ.
7 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
8 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
9 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

10 ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

11 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
12 ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
13 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

14 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝ
15 ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Στην  συνεδρίαση παρέστη   το αναπληρωματικό  μέλος Στάθης Κουτσιμπέλας  και η
κα Μερόπη Πατούλια.
Τα πρακτικά τήρησε η Διευθύντρια του ΝΠ .
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 ΘΕΜΑ: Καθορισμός  καταβολής μηνιαίας οικ εισφοράς για το σχολ. έτος 2014-
2015 από τους γονείς των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στα Παραρτήματα 
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών  Σταθμών .

Η Πρόεδρος του ΝΠ θέτει  υπόψη των μελών του ΔΣ  ότι όπως προβλέπεται  πρέπει 
να καθιερωθεί η  μηνιαία οικονομική εισφορά έτους 2014-2015,  που θα καταβάλλεται
από τους γονείς των φιλοξενουμένων νηπίων  και που με βάση τις  σημερινές  
οικονομικές συγκυρίες  πρέπει να  ανταποκρίνονται  στην  δυνατότητα των γονέων 
για την  καταβολή τους.
Ασφαλώς  και ελήφθησαν υπόψη  εκτός   της σημερινής οικονομικής  συγκυρίας και η
οικογενειακή  κατάσταση των οικογενειών  καθώς και άλλοι παράγοντες   κοινωνικών 
κριτηρίων (μονογονεικές οικογένειες –διαζευγμένες  κλπ)   .
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Προτείνονται λοιπόν τα παρακάτω :

 Διαμόρφωση  ύψους   μηνιαίας  οικ . εισφοράς έτους 2014-2015
 
Για εισόδημα  από 20.001 - 25.000€      :  50,00€
Για εισόδημα  από 25.001€ -35.000€    :  75,00€
Για εισόδημα  από 35.001€ -45.000€    : 100,00€
Για εισόδημα  από 45.001€ - 55.000€   : 125,00 €
Για Εισόδημα  από 55.001€ και άνω    : 150,00€
                  Επίσης

1       Να απαλλάσσονται  από  την  καταβολή  της οικ εισφοράς:

Α) Οι οικογένειες  που έχουν ετήσιο οικ   εισόδημα έως 20.000€
Β) Οι τρίτεκνες -πολύτεκνες  οικογένειες  (με 3 παιδιά  και άνω ) και με ετήσιο  οικ 
εισόδημα  έως 35.000,00€

      Γ) Οι μονογονεικές οικογένειες , οι   διαζευγμένοι γονείς  και με ετήσιο   εισόδημα 
             έως   35.000,00€ 

Δ) Οι οικογένειες  που ο ένας εκ των δύο γονέων έχει αναπηρία 67% και άνω και 
με ετήσιο  εισόδημα έως 35.000,00€.

2       Μειωμένη οικ εισφορά 

Α)΄ Ολες  οι ως άνω κατηγορίες ( Β Γ και Δ)  με ετήσιο οικ. εισόδημα από 
35.001,00€ και άνω  θα καταβάλουν το ήμισυ της αναλογούσης οικ εισφοράς της  
κάθε κατηγορίας  .

     Β) Η καταβολή  για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που θα φιλοξενείται 
      θα   ανέρχεται στο ήμισυ    της κάθε κατηγορίας  .

3       Τέκνα εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς 

    Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς –βρεφονηπιακούς σταθμούς των οποίων  τα τέκνα
εγγράφονται καθ υπέρβαση της δυναμικότητας και φιλοξενούνται ως υπεράριθμα,   
να μην  υπόκεινται σε καταβολή οικ .εισφοράς

4 Καταβολή  εισφοράς

1 Η εισφορά από τους  γονείς που αφορά τον μήνα Σεπτέμβρη  να μην  
αποδοθεί .

2 Η  μηνιαία  οικ εισφορά  θα καταβάλλεται στον  λογαριασμό του Νομικού 
Προσώπου από  τους γονείς  , μέχρι τις 15  κάθε μήνα  , και θα προσκομίζεται η 
απόδειξη κατάθεσης στον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να καταχωρείται στα 
αντίστοιχα βιβλία.

3 Η καταβολή εισφοράς που αφορά τον μήνα Ιούλιο   θα προκαταβάλλεται κατά 
τον μήνα Απρίλιο μαζί με την οικ εισφορά μηνός Απριλίου.

Το ΔΣ μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση  και αναλυτική τοποθέτηση 
πολλών μελών του ΔΣ (όπως είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά) 
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Μειοψηφούντων

 1 . Του κου Πανάγου  ο οποίος αναφέρθηκε  « στην ανάγκη καθιέρωσης 
δωρεάν της ωφέλειας αυτής προς τους γονείς ,με γνώμονα ότι η παιδεία υγεία 
και πρόνοια θα πρέπει σαφώς να παρέχονται δωρεάν , καθώς και ότι αντιτίθεται 
στο προβλεπόμενο όριο  για τις μονογονεικές οικογένειες ,καθώς και  στην 
απαλλαγή των εργαζομένων ..»
2. Της κας  Ταουξή , η οποία  τόνισε  «την ανάγκη καθιέρωσης δωρεάν 
φιλοξενίας στους Παιδικούς Σταθμούς χωρίς την υποχρέωση καταβολής  οικ 
εισφοράς από κανένα γονέα»

 Εγκρίνει  και αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  ,τα παρακάτω : 

Διαμόρφωση  ύψους   μηνιαίας  οικ . εισφοράς έτους 2014-2015
 
Για εισόδημα  από 20.001 - 25.000€      :  50,00€
Για εισόδημα  από 25.001€ -35.000€    :  75,00€
Για εισόδημα  από 35.001€ -45.000€    : 100,00€
Για εισόδημα  από 45.001€ - 55.000€   : 125,00 €
Για Εισόδημα  από 55.001€ και άνω    : 150,00€

                  Επίσης

5       Να απαλλάσσονται  από  την  καταβολή  της οικ εισφοράς:

Α) Οι οικογένειες  που έχουν ετήσιο οικ   εισόδημα έως 20.000€
Β) Οι τρίτεκνες -πολύτεκνες  οικογένειες  (με 3 παιδιά  και άνω ) και με ετήσιο  οικ 
εισόδημα  έως 35.000,00€

      Γ) Οι μονογονεικές οικογένειες , οι   διαζευγμένοι γονείς  και με ετήσιο   εισόδημα 
             έως   35.000,00€ 

Δ) Οι οικογένειες  που ο ένας εκ των δύο γονέων έχει αναπηρία 67% και άνω και 
με ετήσιο  εισόδημα έως 35.000,00€.

6       Μειωμένη οικ εισφορά 

Α)΄ Ολες  οι ως άνω κατηγορίες ( Β Γ και Δ)  με ετήσιο οικ. εισόδημα από 
35.001,00€ και άνω  θα καταβάλουν το ήμισυ της αναλογούσης οικ εισφοράς της  
κάθε κατηγορίας  .

     Β) Η καταβολή  για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που θα φιλοξενείται 
      θα   ανέρχεται στο ήμισυ    της κάθε κατηγορίας  .

7       Τέκνα εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς 

    Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς –βρεφονηπιακούς σταθμούς των οποίων  τα τέκνα
εγγράφονται καθ υπέρβαση της δυναμικότητας και φιλοξενούνται ως υπεράριθμα,   
να μην  υπόκεινται σε καταβολή οικ .εισφοράς

          8 )    Καταβολή  οικ .  εισφοράς

1).Η εισφορά από τους  γονείς που αφορά τον μήνα Σεπτέμβρη  να μην  αποδοθεί 
από κανένα υπόχρεο.

2)Η μηνιαία  οικ.εισφορά  θα καταβάλλεται στον  λογαριασμό του Νομικού 
Προσώπου από  τους γονείς  , μέχρι τις 15  κάθε μήνα  , και θα προσκομίζεται η 
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απόδειξη κατάθεσης στον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να καταχωρείται στα 
αντίστοιχα βιβλία.

3)Η καταβολή εισφοράς που αφορά τον μήνα Ιούλιο   θα προκαταβάλλεται κατά τον 
μήνα Απρίλιο μαζί με την οικ εισφορά μηνός Απριλίου.

 
Αφού συντάχθηκε τα παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                           ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΟΥΝΤΑ
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ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Κ.
ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝ

ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

  

                                 Ακριβές απόσπασμα πρακτικού                

                                      Άγιος Στέφανος αυθημερόν 

                                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                              ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΟΥΝΤΑ


