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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»
Απόσπασμα πρακτικού της με αριθμό 09ης τακτικής συνεδρίασης της
13ης Απριλίου 2020. Θέμα 4ο ημερήσιας διάταξης.
Αριθμός απόφασης 42/2020
Θέμα 4ο : «Έγκριση εγγραφών βρεφών – νηπίων, σχολικής περιόδου 2020 - 2021, ενημέρωση Δ.Σ.
και λήψη απόφασης ».
Στις Σέρρες και στο γραφείο της Διοίκησης του «OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» σήμερα την 13η του μηνός Απριλίου
του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την αριθ. 18318/13-32020 εγκλ. Του Υπουργείου Εσωτερικών και την παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
) - το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. 09/09-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, που επιδόθηκε σε όλους τους Διοικητικούς Σύμβουλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α΄.«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96
παρ. 2 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄ - Κύρωση του Κ.Δ.Κ. δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15)
Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα ( 10 ),δηλαδή
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Δεσποτίδης Ιωάννης – Πρόεδρος
Πουλικίδου Χρύσα – Αντιπρόεδρος
Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος – Μέλος
Χατζηδημητρίου Ιωάννης – Μέλος
Χρυσανθίδης Βασίλειος – Μέλος
Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη – Μέλος
Φωτιάδου Στυλιανή – Μέλος
Καρακολίδης Παναγιώτης του Χρήστου – Μέλος
Κερέζη Ιωάννα – Μέλος
Ταρτσόγλου Γεωργία – Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
( ΕΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ )
1.
2.
3.
4.
5.

Ρούμπος Ιωάννης – Μέλος
Ζαλιμίδου Ελισάβετ
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Δούκας Γεώργιος – Μέλος
Παρατσουκίδης Πασχάλης – Μέλος
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και εισηγητής του θέματος της ημερήσιας διάταξης κήρυξε την έναρξη της
τακτικής συνεδρίασης, στην οποία παρίσταται ως πρακτικογράφος ο Τσαρδάκης Ιωάννης υπάλληλος για
την τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 399/3832/17-12-2019 Απόφαση Προέδρου του
ΟΠΑΚΠΑ.
Κατά την συνεδρίαση αυτή προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» κ. Δεσποτίδης
Ιωάννης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 06/29-01-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών που
λήφθηκε κατά την 02/29-01-2020 συνεδρίαση με την οποία ορίστηκε ο Πρόεδρος, o Αντιπρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».
.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέµα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση εγγραφών βρεφών –
νηπίων, σχολικής περιόδου 2020 - 2021, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης », έθεσε υπόψη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου τα παρακάτω:
O Πρόεδρος λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πρέπει
έγκαιρα να αποφασίσουμε τον τρόπο της εγγραφής των νηπίων και βρεφών για τα τμήματα των
παιδικών σταθμών που είναι στην αρμοδιότητα μας με όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
από την ισχύουσα νομοθεσία και τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών παιδικών
σταθμών και βρεφονηπιακών σταθμών ( ΦΕΚ 4249/Β/05-12-2017 ).
Συνεχίζοντας την εισήγηση του ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι σε σχέση με την περσινή απόφαση
του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ για το ίδιο θέμα πρότεινε να υπάρξει μια διαφοροποίηση ευνοϊκότερη βέβαια
όσον αφορά τις οικογένειες των τριτέκνων και πολυτέκνων, σχετικά με την μοριοδότηση τους και
την μηνιαία καταβολή της συνδρομής σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια και αυτό είναι μια
πολιτική απόφαση της παράταξης μου σε δέσμευση του κ. Δημάρχου απέναντι σε αυτές τις
κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, και μάλιστα σε μια εποχή πολύ δύσκολη
για όλους μας σύμφωνα με το διαμορφωθέν τοπίο της πανδημίας στην χώρα μας του COVID-19,
τονίζοντας ότι το ίδιο πράττει και η κεντρική κυβέρνηση με τις αποφάσεις της, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν υπάρχει και η ανάλογη ευαισθησία προς τις άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες,
πράγμα το οποίο έχει συζητήθηκε και επεξεργάστηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την
παράταξη του αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κλείνοντας ο κ. πρόεδρος την εισήγηση του ανέφερε ότι η τελική πρόταση που καταθέτει
διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις πολιτικές αποφάσεις της παράταξης του, αλλά
λήφθηκαν υπόψη και οι προτάσεις της υπηρεσίας, καθόσον υπήρξε άριστη συνεργασία με την
αρμόδια διεύθυνση και τους προϊσταμένους των τμημάτων που επεξεργάστηκαν το όλο θέμα κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους με απώτερο σκοπό την
εξυπηρέτηση των Σερραίων πολιτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
καταλήγοντας στην παρακάτω πρόταση την οποία σας κατέθεσε , λέγοντας ότι επί της προτάσεως
αυτής έχουν την δυνατότητα τα μέλη του Δ.Σ. να καταθέσουν και δικές τους προτάσεις, που τυχόν
μπορούν να βελτιώσουν την δική του πρόταση , η οποία έχει ως παρακάτω:
Η πρόταση του Προέδρου αναφέρεται σε δύο σκέλη :
Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στους παιδικούς σταθμούς που βρίσκονται στην πόλη των Σερρών
προτείνουμε να καταβάλλονται τα παρακάτω τροφεία:
Ι. Για εισόδημα από 0,00 ευρώ έως 8.800,00 € τροφεία 40,00€ μηνιαίως.
ΙΙ. Για εισόδημα από 8.801,00 ευρώ έως 13.200,00 € τροφεία 60,00 € μηνιαίως
Ι. Για εισόδημα από 13,201,00 ευρώ έως 17.600,00 € τροφεία 80,00€ μηνιαίως.
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ΙΙΙ. Για εισόδημα από 17.601,00 ευρώ και άνω τροφεία 100,00 € μηνιαίως.
 Για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά της οικογένειας που φοιτούν στα τμήματα του Ν.Π.
καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων .
 Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες καταβάλλουν τροφεία μειωμένα κατά δύο κλίμακες
δηλαδή με εισόδημα μέχρι 17.600,00 € θα καταβάλλουν 40,00 € ενώ για εισόδημα άνω των
17.601,00 € καταβάλλουν τροφεία 60,00 €.
 Οι μονογονεϊκές οικογένειες καταβάλουν τροφεία 40,00 € μηνιαίως.
Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Λευκώνα, Κ. Μητρουσίου , Καλών Δέντρων
Αναγέννησης, Ορεινής, Σκουτάρεως, Κ. Καμήλας:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στους παραπάνω παιδικούς σταθμούς προτείνουμε να καταβάλλονται τροφεία 30,00 €
μηνιαίως ανεξαρτήτως εισοδήματος .
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
 Για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά της οικογένειας που φοιτούν στα τμήματα του Ν.Π.
προτείνουμε να καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων.
 Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες προτείνουμε να καταβάλουν το ποσό των 30,00 €
με εισόδημα πάνω από 17.600,00 €, ενώ με εισόδημα κάτω από 17.600,00 €
απαλλάσσονται.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΛΠ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :
 Για κάθε νέα εγγραφή καταβάλλεται ποσό 30,00 € με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
 Δεν καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν
λόγω διακοπών.
 Η μη καταβολή τροφείων από τους γονείς πέραν των δυο (2) μηνών χωρίς σχετική
ενημέρωση, είναι λόγος διαγραφής του νηπίου.
 Εάν ένας από τους δυο γονείς ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω απαλλάσσεται των τροφείων εκτός εάν έχουν εισόδημα πάνω από 17.600,00 € τότε
καταβάλλουν τροφεία για την πόλη των Σερρών 40,00 € μηνιαίως και για τους
περιφερειακούς Σταθμούς 30,00 €.
 Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υποχρεωτικά ακόμη και στις
περιπτώσεις απουσίας του παιδιού, επειδή καταλαμβάνει θέση στο λογαριασμό Τραπέζης
του Ν.Π. στην Συνεταιριστική Τράπεζα ( GR 3309 9001-0000-3010-1031-28301).
 Η μείωση ή απαλλαγή των τροφείων θα γίνεται ύστερα από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση
των γονέων η οποία θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα και εφόσον διαπιστωθεί ότι
υπάρχει σοβαρό κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα στις οικογένειες.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η επιλογή των νηπίων θα γίνεται με μοριοδότηση με
αντικειμενικά κριτήρια, κριτήρια τα οποία εφαρμόσαμε την περασμένη περίοδο με μεγάλη
επιτυχία, επίσης θέλω να γνωρίζετε ότι παρόμοιο πρόγραμμα εφαρμόζει και η ΕΕΤΑΑ, προτείνω να
παραμείνουν όπως και την περασμένη περίοδο τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχουν ως
παρακάτω:
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Η διαδικασία αυτή είναι μια προσπάθεια να υπάρχει η δικαιότερη, κατά το δυνατόν, επιλογή
παιδιών, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Σας καταθέτω την πρόταση μου για την μοριοδότηση κριτήριων επιλογής νήπιων -βρεφών (Μόρια)
βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
H Επιλογή των νηπίων και βρεφών προτείνουμε να γίνει με την παρακάτω
μοριοδότηση ήτοι:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΕΡΓΟΣΗΜΟ
Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

40

ΑΝΕΡΓΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
AΠΟ ΟΑΕΔ

20

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Ή
ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΤΗΣ

40

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ
ΜΗΤΕΡΕΣ
(ΑΓΑΜΕΣ/ΟΙ –ΧΗΡΕΣ/ΟΙ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΑΝΑΤΟΥ

40

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

60

ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

40

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

10

ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 35% ΚΑΙ
ΑΝΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

35

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ Ή
ΣΥΖΥΓΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ
ΑΝΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

15

ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

15

ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΝΕΡΓΟΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ

ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

10.000 €

70 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

13.000 €

60 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

16.000 €

55 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

19.600 €

50 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

24.000 €

45 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

28.000 €

40 ΜΟΡΙΑ
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

32.000 €

35 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

35.000 €

30 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

40.000 €

25 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

50.000 €

15 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

60.000 €

5 ΜΟΡΙΑ

Σχετικά με τη μοριοδότηση:
1.Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων θα προσμετρήσει αυστηρά το συνολικό εισόδημα της
οικογένειας, συνυπολογίζοντας και το Ε9.
2. Ένσταση επί των μορίων μπορεί να γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση
των αποτελεσμάτων.
Η έναρξη των εγγραφών ορίζεται από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν μια αίτηση προς το Ν.Π. και στην αίτηση δηλώνουν για ποιά τμήματα ενδιαφέρονται.
Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του
«ΟΠΑΚΠΑ» του Δήμου Σερρών για την σχολική περίοδο 2020 – 2021 σύμφωνα με την αρ.
42/2020 απόφαση του Δ.Σ. από 10-5-2020 έως 31-5-2020 θα είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα του Δήμου μας μαζί με τα διαθέσιμα δικαιολογητικά και θα υποβληθούν με
τους παρακάτω τρόπους λόγω των εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού:
Α. Μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση eggrafes@opakpa.gr Tα
δικαιολογητικά θα προσκομιστούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όσων
αιτήσεων γίνουν δεκτές.
Β. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική μας στην διεύθυνση ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ
139 τ.κ.62123 ΣΕΡΡΕΣ (ΔΕΥΑΣ 2ος όροφος)
Σε περίπτωση
που αντιμετωπιστεί δυσκολία αποστολής
με τους
προαναφερόμενους τρόπους η για κάθε άλλη πληροφορία, το τηλέφωνο
επικοινωνίας είναι 2321022487 .
Έντυπα και πληροφορίες θα διατίθενται και στα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α ΔΗΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ .
Τέλος κλείνοντας την εισήγηση του ο πρόεδρος πρότεινε να συγκροτηθεί
Α.- επιτροπή επιλογής νηπίων-βρεφών για την εγγραφή των νηπίων-βρεφών για το έτος
2020-2021, σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας άρθρο (3) .
Αυτή η επιτροπή προτείνω να απαρτίζεται:
Από τον Πρόεδρο του Ν.Π., τρία μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού του Ν.Π. και ένα
μέλος από την αντιπολίτευση ήτοι:
Α. Από τον κ. Δεσποτίδη Ιωάννη (Πρόεδρος) με αναπληρωτή την κ. Πουλικίδου Χρύσα (
αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Β) Από τον κ. Χρυσανθίδη Βασίλειο μέλος Δ.Σ. με αναπληρωτή τον κ. Δούκα Γεώργιο (
μέλος Δ.Σ.
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Γ) Από την κ. Δαγκούλη Κυριακή διευθύντρια προσχολικής αγωγής με αναπληρώτρια τη κ.
Παρτάλη Ευφροσύνη (Υπάλληλος του Ν.Π.).
Δ) Από την κ. Φωτιάδου Στυλιανή (υπάλληλος του Ν.Π.) με αναπληρώτρια τη κ. Τσομπάνη
Παρασκευή (Υπάλληλος του Ν.Π.).
Ε) Από την κ. Kαφετζή Βασιλική (Υπάλληλος του Ν.Π) με αναπληρώτρια τη κ. Κασάπη
Ευδοκία (Υπάλληλος του Ν.Π.).
Έργο της επιτροπής θα είναι η επιλογή νηπίων – βρεφών για την εγγραφή και επανεγγραφή
τους σε κάθε τμήμα του Ν.Π. Η εισηγητική έκθεση της επιτροπής επιλογής για τις εγγραφές
επικυρώνεται από το Δ.Σ.
Β.- επιτροπή επαναξιολόγησης τροφείων για το έτος 2020 -2021, σύμφωνα με τον πρότυπο
κανονισμό λειτουργίας άρθρο (5) .
Αυτή η επιτροπή προτείνω να απαρτίζεται:
Από τον Πρόεδρο του Ν.Π. και δύο μέλη από το προσωπικό του Ν.Π. ήτοι:
Α. Από τον κ. Δεσποτίδη Ιωάννη (Πρόεδρος) με αναπληρωτή την κ. Πουλικίδου Χρύσα (
αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Β) Από την κ. Σουργκούνη Αναστασία Προϊσταμένη Δ/Νσης του Ν.Π.. με αναπληρωτή τον
κ. Τσαρδάκη Ιωάννη, Προϊστάμενο Δ/κών Υπηρεσιών του Ν.Π..
Γ) Από τον κ. Στεφανίδη Γεώργιο, Ταμεία του Ν.Π. με αναπληρωτή την υπάλληλο του Ν.Π.
κ. Αποστολίδου Στεργιανή.

Έργο της επιτροπής θα είναι η απαλλαγή η επαναπροσδιορισμός των τροφείων.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων-βρεφών είναι όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τον
πρότυπο κανονισμό του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών άρθρο 3 και να αναθέσουμε σε κάθε
τμηματάρχη των τμημάτων του Ν.Π. να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να τους δίδεται
κάθε πληροφορία που θα ζητηθεί. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής οι τμηματάρχες
καταθέτουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια επιτροπή για την επιλογή των νηπίων.
Προτείνουμε να γίνει διαγραφή όλων των νήπιων από το Ν.Π. του έτους 2019-2020 μετά το
τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ήτοι στις 31/7/2020.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
επαγγελματικής Ζωής» τα παιδιά του παραπάνω αναφερόμενου προγράμματος δεν πληρώνουν
τροφεία και εγγραφή.
Προτείνουμε στα τμήματα να εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία που
εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, και βρέφη από 6 μηνών κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής
τους έως 2,5 ετών.
Προτείνουμε η Συμπλήρωση δικαιολογητικών ή οποιαδήποτε μεταβολή δεδομένων στις
αιτήσεις να γίνεται μόνο μέχρι και 5 ημέρες μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και
μόνο για το εκκαθαριστικό 3 μέρες μετά την λήξη υποβολής φορολ. Δηλώσεων. Αίτηση που δε θα
έχει όλα τα δικαιολογητικά δε θα μπαίνει στη διαδικασία επιλογής.
Προτείνουμε η βεβαίωση των χρηματικών καταλογών από την υπηρεσία αναφορικά με τα
τροφεία των παιδικών σταθμών θα γίνεται στο ημερολογιακό τέλος κάθε μήνα, ήτοι για νέες
εγγραφές και τροφεία Σεπτεμβρίου 2020 στις 30-9-2020, τροφεία Οκτώβριου 2020 στις 31-10-2020,
τροφεία Νοεμβρίου 2020 στις 30-11-2020 κ.ο.κ
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ με βάση τις διατάξεις των
άρθρων 65,67,69 του Ν.3852/2010, και το θέμα τέθηκε από τον Πρόεδρο σε ψηφοφορία όπου το
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Να εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου ως έχει ήτοι:

Εγκρίνει την οικονομική συμμετοχή των φιλοξενουμένων παιδιών στους
παιδικούς σταθμούς της πόλης των Σερρών για το έτος 2020-2021 ως
παρακάτω:
Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ :
Ι. Για εισόδημα από 0,00 ευρώ έως 8.800,00 € τροφεία 40,00€ μηνιαίως.
ΙΙ. Για εισόδημα από 8.801,00 ευρώ έως 13.200,00 € τροφεία 60,00 € μηνιαίως
Ι. Για εισόδημα από 13,201,00 ευρώ έως 17.600,00 € τροφεία 80,00€ μηνιαίως.
ΙΙΙ. Για εισόδημα από 17.601,00 ευρώ και άνω τροφεία 100,00 € μηνιαίως.
 Για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά της οικογένειας που φοιτούν στα τμήματα του Ν.Π.
καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων .
 Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες καταβάλλουν τροφεία μειωμένα κατά δύο κλίμακες
δηλαδή με εισόδημα μέχρι 17.600,00 € θα καταβάλλουν 40,00 € ενώ για εισόδημα άνω των
17.601,00 € καταβάλλουν τροφεία 60,00 €.
 Οι μονογονεϊκές οικογένειες καταβάλουν τροφεία 40,00 € μηνιαίως.
Β) Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Λευκώνα, Κ. Μητρουσίου , Καλών
Δέντρων Αναγέννησης, Ορεινής, Σκουτάρεως, Κ. Καμήλας:
Εγκρίνει την οικονομική συμμετοχή των φιλοξενουμένων παιδιών στους
Περιφερειακούς παιδικούς σταθμούς
ΛΕΥΚΩΝΑ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, ΚΑΛΩΝ
ΔΕΝΔΡΩΝ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ , ΟΡΕΙΝΗΣ , ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ και Κ. ΚΑΜΗΛΑΣτης για το
έτος 2018-2019 ως παρακάτω:
Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:
Οι παραπάνω περιφερειακή παιδικοί σταθμοί θα καταβάλλουν τροφεία 30,00 € τριάντα
ευρώ μηνιαίως ανεξαρτήτως εισοδήματος .
 Για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά της οικογένειας που φοιτούν στα τμήματα του Ν.Π. θα
καταβάλλουν το ήμισυ των τροφείων.
 Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες θα καταβάλουν το ποσό των 30,00 € τριάντα ευρώ,
με εισόδημα πάνω από 17.600,00€, εξακόσια ευρώ, ενώ με εισόδημα κάτω από 17.600,00
€ ευρώ απαλλάσσονται.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΛΠ ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
 Για κάθε νέα εγγραφή θα καταβάλλεται το ποσό 30,00 € τριάντα ευρώ με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς
 Δεν θα καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν
λόγω διακοπών.
 Η μη καταβολή τροφείων από τους γονείς πέραν των δυο (2) μηνών χωρίς σχετική
ενημέρωση, είναι λόγος διαγραφής του νηπίου.
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 Εάν ένας από τους δυο γονείς ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω απαλλάσσεται των τροφείων εκτός εάν έχουν εισόδημα πάνω από 17.600,00€
δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ τότε καταβάλλουν τροφεία για την πόλη των Σερρών
40,00€ σαράντα ευρώ μηνιαίως και για τους περιφερειακούς Σταθμούς 30,00€ τριάντα
ευρώ.
 Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υποχρεωτικά ακόμη και στις
περιπτώσεις απουσίας του παιδιού, επειδή καταλαμβάνει θέση στο λογαριασμό Τραπέζης
του Ν.Π. στην Συνεταιριστική Τράπεζα ( GR 3309 9001-0000-3010-1031-28301).
 Η μείωση ή απαλλαγή των τροφείων θα γίνεται ύστερα από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση
των γονέων η οποία θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα και εφόσον διαπιστωθεί ότι
υπάρχει σοβαρό κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα στις οικογένειες.
Εγκρίνει η επιλογή των νηπίων να γίνεται με μοριοδότηση με αντικειμενικά κριτήρια,
κριτήρια τα οποία εφαρμόστηκαν την περασμένη περίοδο με μεγάλη επιτυχία ως παρακάτω:

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΕΡΓΟΣΗΜΟ
Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

40

ΑΝΕΡΓΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
AΠΟ ΟΑΕΔ

20

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Ή
ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΤΗΣ

40

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ
ΜΗΤΕΡΕΣ
(ΑΓΑΜΕΣ/ΟΙ –ΧΗΡΕΣ/ΟΙ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΑΝΑΤΟΥ

40

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

60

ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

40

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

10

ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 35% ΚΑΙ
ΑΝΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

35

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ Ή
ΣΥΖΥΓΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ
ΑΝΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

15

ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

15

ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΝΕΡΓΟΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ

ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

10.000 €

70 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

13.000 €

60 ΜΟΡΙΑ
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

16.000 €

55 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

19.600 €

50 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

24.000 €

45 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

28.000 €

40 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

32.000 €

35 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

35.000 €

30 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

40.000 €

25 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

50.000 €

15 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΩΣ

60.000 €

5 ΜΟΡΙΑ

Σχετικά με τη μοριοδότηση εγκρίνει ότι :
1.Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων θα προσμετρήσει αυστηρά το συνολικό εισόδημα της
οικογένειας, συνυπολογίζοντας και το Ε9.
2. Ένσταση επί των μορίων μπορεί να γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση
των αποτελεσμάτων.
Η έναρξη των εγγραφών ορίζεται από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν μια αίτηση προς το Ν.Π. και στην αίτηση δηλώνουν για ποιά τμήματα ενδιαφέρονται.
Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του
«ΟΠΑΚΠΑ» του Δήμου Σερρών για την σχολική περίοδο 2020 – 2021 σύμφωνα με την αρ.
42/2020 απόφαση του Δ.Σ. από 10-5-2020 έως 31-5-2020 θα είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα του Δήμου μας μαζί με τα διαθέσιμα δικαιολογητικά και θα υποβληθούν με
τους παρακάτω τρόπους λόγω των εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού.
Α. Μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση eggrafes@opakpa.gr Tα
δικαιολογητικά θα προσκομιστούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όσων
αιτήσεων γίνουν δεκτές.
Β. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική μας στην διεύθυνση ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ
139 τ.κ.62123 ΣΕΡΡΕΣ (ΔΕΥΑΣ 2ος όροφος)
Σε περίπτωση
που αντιμετωπιστεί δυσκολία αποστολής
με τους
προαναφερόμενους τρόπους η για κάθε άλλη πληροφορία, το τηλέφωνο
επικοινωνίας είναι 2321022487 .
Έντυπα και πληροφορίες θα διατίθενται και στα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α ΔΗΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ .
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1.- Εγκρίνει την συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την επιλογή νηπίων-βρεφών για την
εγγραφή των νηπίων-βρεφών για το έτος 2020-2021, σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό
λειτουργίας άρθρο (3) .
Αυτή η επιτροπή απαρτίζεται:
Από τον Πρόεδρο του Ν.Π., τρία μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού του Ν.Π. και ένα
μέλος από την αντιπολίτευση ήτοι:
Από τον Πρόεδρο του Ν.Π., τρία μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού του Ν.Π. και ένα
μέλος από την αντιπολίτευση ήτοι:
Α. Από τον κ. Δεσποτίδη Ιωάννη (Πρόεδρος) με αναπληρωτή την κ. Πουλικίδου Χρύσα (
αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Β) Από τον κ. Χρυσανθίδη Βασίλειο μέλος Δ.Σ. με αναπληρωτή τον κ. Δούκα Γεώργιο (
μέλος Δ.Σ.
Γ) Από την κ. Δαγκούλη Κυριακή διευθύντρια προσχολικής αγωγής με αναπληρώτρια τη κ.
Παρτάλη Ευφροσύνη (Υπάλληλος του Ν.Π.).
Δ) Από την κ. Φωτιάδου Στυλιανή (υπάλληλος του Ν.Π.) με αναπληρώτρια τη κ. Τσομπάνη
Παρασκευή (Υπάλληλος του Ν.Π.).
Ε) Από την κ. Kαφετζή Βασιλική (Υπάλληλος του Ν.Π) με αναπληρώτρια τη κ. Κασάπη
Ευδοκία (Υπάλληλος του Ν.Π.).
Έργο της επιτροπής θα είναι η επιλογή νηπίων – βρεφών για την εγγραφή και επανεγγραφή
τους σε κάθε τμήμα του Ν.Π. Η εισηγητική έκθεση της επιτροπής επιλογής για τις εγγραφές
επικυρώνεται από το Δ.Σ.
2.- Εγκρίνει την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επαναξιολόγησης τροφείων για το έτος
2020 -2021, σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας άρθρο (5) .
Αυτή η επιτροπή θα απαρτίζεται:
Από τον Πρόεδρο του Ν.Π. και δύο μέλη από το προσωπικό του Ν.Π. ήτοι:
Α. Από τον κ. Δεσποτίδη Ιωάννη (Πρόεδρος) με αναπληρωτή την κ. Πουλικίδου Χρύσα (
αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Β) Από την κ. Σουργκούνη Αναστασία Προϊσταμένη Δ/Νσης του Ν.Π.. με αναπληρωτή τον
κ. Τσαρδάκη Ιωάννη, Προϊστάμενο Δ/κών Υπηρεσιών του Ν.Π..
Γ) Από τον κ. Στεφανίδη Γεώργιο, Ταμεία του Ν.Π. με αναπληρωτή την υπάλληλο του Ν.Π.
κ. Αποστολίδου Στεργιανή.
Έργο της επιτροπής θα είναι η απαλλαγή η επαναπροσδιορισμός των τροφείων.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων-βρεφών είναι όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τον
πρότυπο κανονισμό του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών άρθρο 5 και να αναθέσουμε σε κάθε
τμηματάρχη των τμημάτων του Ν.Π. να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να τους δίδεται
κάθε πληροφορία που θα ζητηθεί. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής οι τμηματάρχες
καταθέτουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια επιτροπή για την επιλογή των νηπίων.
Εγκρίνει να γίνει διαγραφή όλων των νήπιων από το Ν.Π. του έτους 2019-2020 μετά το τέλος
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ήτοι στις 31/7/2020.
Εγκρίνει στα τμήματα να εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία που εγγράφονται
στο νηπιαγωγείο, και βρέφη από 6 μηνών κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους έως 2,5
ετών.
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Η Συμπλήρωση δικαιολογητικών ή οποιαδήποτε μεταβολή δεδομένων στις αιτήσεις θα
γίνεται μόνο μέχρι και 5 ημέρες μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για το
εκκαθαριστικό 3 μέρες μετά την λήξη υποβολής φορολ. Δηλώσεων. Αίτηση που δεν θα έχει όλα τα
δικαιολογητικά δεν θα μπαίνει στη διαδικασία επιλογής.
Εγκρίνει η βεβαίωση των χρηματικών καταλογών από την υπηρεσία αναφορικά με τα
τροφεία των παιδικών σταθμών θα γίνεται στο ημερολογιακό τέλος κάθε μήνα, ήτοι για νέες
εγγραφές και τροφεία Σεπτεμβρίου 2020 στις 30-9-2020, τροφεία Οκτώβριου 2020 στις 31-10-2020,
τροφεία Νοεμβρίου 2020 στις 30-11-2020 κ.ο.κ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2020
Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα ΜΕΛΗ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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