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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 20.5.2020
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 7/2020 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


Δ.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο
Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –
Λέαο Υαιθεδφλαο»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ
θνξσλντφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η.
Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζήκεξα ζηηο 20.5.2020,
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 9459/14-5-2020
έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 6/2020) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η»).
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O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ (απφ ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο κέρξη
θαη ην 1ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.).
Ζ Γξακκαηέαο : ΑΛΘΖ ΠΑΠΑΘΩΣΑ (απφ ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. κέρξη ην πέξαο ηεο
Ππλεδξίαζεο)
ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 32 παξφληεο
θαη 1 απνχζα, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Υξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο

Παπαινπθά Δπηπρία
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Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο
εξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Αιεθξαγθή νθία



Κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Πψκαηνο (θαη κε ηελ θαηαγξαθή 4 «ΞΑΟΩΛ» απφ ηνπο
Γεκ. Ππκβνχινπο θ.θ. Λ.Πεξεηάθε, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδε θαη Η.Νπζηακπαζίδε)
ην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε σο 1ν κεηαμχ ησλ ζεκάησλ
απηήο, ελψ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ
εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεχζεηο-Απνρσξήζεηο :
 Νη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο,,
Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο θαη Γ.Αλαγλψζηνπ απνρψξεζαλ απφ ηε
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο, Η.Εαραξηάδεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απνρψξεζαλ απφ ηε
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν
ηειεπηαίνο εμ απηψλ επαλαπξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Α.Ιέθθαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

Απνπζίεο :

Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Δ.Ξαπαινπθά απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..
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Ν Ξξφεδξνο, παξφληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
κνλαδηθφ ζέκα Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ην Γ.Π. θαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη,
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

ΚΟΛΑΓΗΘΟ ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ..Π. ην κνλαδηθφ Θέκα Δ.Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο
Ππλεδξίαζεο θαη κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 9705/19-5-2020 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν
ηεο Γ/λζεο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ,
ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη,
Θέκα: «Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηνπο Παηδηθνχο
θαη

Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ.

Υαιθεδφλαο»
Πχκθσλα κε ην άξζξν 3παξ.5 ηνπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ
Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ (ΦΔΘ 4249/2017 ηεχρνο Β’) ν Γήκνο Λέαο
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο νξίδεη φηη νη ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή
αηηήζεσλ γηα εγγξαθέο ησλ λεπίσλ θαη βξεθψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο
Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ηελ πεξίνδν 20202021αξρίδνπλ απφ ηηο 25/05/2020θαη ιήγνπλ ζηηο 12/06/2020 (αηηήζεηο κπνξνχλ
λα ππνβάιινληαη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη
δελ εθθξεκνχλ εκπξφζεζκεο αηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί).
ην πιαίζην απνθπγήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ covid 19, ε παξαιαβή ησλ έληππσλ
αηηήζεσλ θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπο ζα γίλνληαη ζηνλ Ξαηδηθφ
Πηαζκφ πνπ o γνλέαο επηζπκεί λα εγγξάςεη ην λήπην ε ην βξέθνο, θαη κφλν ζε έλαλ
Πηαζκφ ηνπ Γήκνπ, θαζεκεξηλά απφ 09.00 έσο 13.00, εθηφο αββάηνπ θαη
Θπξηαθήο θαη ππνρξεσηηθψο κεηά απφ ηειεθσληθφ ξαληεβνχ. Ζθαηάζεζε
ησλ αηηήζεσλ θαη αθνχ έρνπλ ζπγθεληξσζεί φια ηα δηθαηνινγεηηθά, ζα γίλεηαη ζην
πξσηφθνιιν ηνπ
θεληξηθνχ Γεκαξρείνπ επί ηεο Γεθειείαο 97 κε
απηνπξφζσπε παξνπζία ( Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 09.00-13.00).Δπηπιένλ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κε ζπζηεκέλε
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ηαρπδξνκηθή επηζηνιή. ( Σκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο /Γξαθείν
Πξσηνθφιινπ, Γεθειείαο 97 , Λέα Φηιαδέιθεηα ΣΘ 14341).Ρέινο ηνλίδεηαη φηη
ζηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξαηηήησο φια
ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ( ρξήζε κάζθαο ,γάληηα, αληηζεπηηθφ).
Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα δεχηεξν παηδηθφ/Βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ ηνπ Γήκνπ ΛέαοΦηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο. Δάλ ν γνλέαο
ππνβάιιεη αίηεζε θαη ζε δεχηεξν Ξαηδηθφ/Βξεθνλεπηαθφ Πηαζκφ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Σαιθεδφλαο, ην παηδί/βξέθνο ζα απνξξίπηεηαη απφ ηελ
δηαδηθαζία επηινγήο.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζε ζηαζκφ άιινλ, εθηφο ηεο
επηινγήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γνλέα, ζα εηδνπνηείηαη ηειεθσληθψο ν
γνλέαο γηα ηελ θάιπςε ηεο θελήο ζέζεσο, βάζεη ηεο κνξηνδφηεζεο πνπ
έρεη ιάβεη ζηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο .
πελζπκίδεηαη φηη κε ηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηεο Δ.Δ.Ρ.Α.Α Α.Δ νη δηθαηνχρνη
γνλείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ παξάιιεια αηηήζεηο ζηελ ΔΔΡΑΑ γηα ηε
δξάζε "Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο" (ΔΠΞΑ) γηα ην έηνο
2020-2021
Γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ θαη ησλ βξεθψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο
Πηαζκνχο απαηηνχληαη ηα εμήο :

θαη Βξεθνλεπηαθνχο



Αίηεζε εγγξαθήο, ε νπνία εκπεξηέρεη θαη αηνκηθή θαξηέια λεπίνπ/βξέθνπο.
Ρν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη αλάινγα είηε απφ ηνλ γνλέα, είηε απφ
ηνλ/ηελ θεδεκφλα ηνπ λεπίνπ/βξέθνπο



πνγεγξακκέλε απφ παηδίαηξν βεβαίσζε πγείαο ηνπ λεπίνπ/βξέθνπο , θαζψο
θαη θσηνηππία
ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ παηδηνχ φπνπ
αλαγξάθνληαη νη εκβνιηαζκνί, πνπ πξέπεη λα έρνπλ γίλεη, ζχκθσλα κε ηελ
ειηθία ηνπ λεπίνπ/βξέθνπο.
Ρα απαηηνχκελα ,ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο, δηθαηνινγεηηθά.



ΘΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ (ΚΟΡΗΑ)


Δπαλεγγξαθή λεπίσλ



Θάηνηθνο Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο
γνλέαο)

60κφξηα
(μερσξηζηά κφξηα θάζε

55 κφξηα



Δξγαδφκελε/νο γνλέαο (μερσξηζηά κφξηα θάζε γνλέαο)



Κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα120κφξηα



Ξαηδηά νηθνγελεηψλ κε κέινο ΑΚΔΑ



Άλεξγε/νο γνλέαο (μερσξηζηά κφξηα θάζε γνλέαο) 10 κφξηα



Γνλέαο θνηηεηήο/ηξηα (μερσξηζηά κφξηα θάζε γνλέαο)
κφξηα



Ξαηέξαο ζηξαηεπφκελνο10 κφξηα

5

20 κφξηα

20 κφξηα
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Δηζφδεκα έσο 7.000 € 40 κφξηακε έλα παηδί/45 κφξηα κε 2 παηδηά



Δηζφδεκα άλσ 7.000 € -12.000 € 30 κφξηα κε έλα παηδί /35 κφξηα κε
2 παηδηά



Δηζφδεκα άλσ 12.000 € - 20.000€ 25 κφξηα κε έλα παηδί /30 κφξηα κε
2 παηδηά



Δηζφδεκα άλσ 20.000 € - 25.000€ 20κφξηα κε έλα παηδί /25 κφξηα κε
2 παηδηά



Δηζφδεκα άλσ 25.000 € - 30.000€10 κφξηα κε έλα παηδί /15 κφξηα κε
2 παηδηά



Ξαηδηά Ξνιχηεθλσλ θαη ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ

20

κφξηα


Ξαηδηά κε ρξφληεο παζήζεηο/ θηλεηηθά πξνβιήκαηα 20 κφξηα



Ξαηδηά κε δηαγλσζκέλε θαζπζηέξεζε ιφγνπ 20κφξηα



Γηαδεπγκέλε/ ζε δηάζηαζε κεηέξα/άγακε (ηα 20 κφξηα ηεο
δηαδεπγκέλεο ή ζε δηάζηαζε κεηέξαο ζα ηα ιακβάλεη ε αηηνχζα κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ κνξηνδνηείηαη επηπιένλ γηα ηνλ παηέξα ηνπ
ηέθλνπ) 20 κφξηα



Γνλέαο θπιαθηζκέλνο

40

κφξηα


Ξαηδηά γπλαηθψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην δίθηπν δνκψλ θαηά ηεο βίαο
ησλ γπλαηθψλ

120κφξηα

Κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, φπσο νξίδεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ( ΦΔΘ 1139/11,
ηεχρνο Β΄), πθίζηαηαη ζε πεξηπηψζεηο ρεξείαο κνλνγνλέα, άγακεο κεηέξαο κε ηέθλν
ρσξίο αλαγλψξηζε απφ ηνλ παηέξα, έθπησζεο ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο, αθαίξεζεο γνληθήο κέξηκλαο ηνπ άιινπ γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο
θ.ιπ.
Οξθαλά ηέθλα θαη απφ ηνπο δχν γνλείο εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε
παηδηθφ/βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ , εθφζνλ έρνπλ φια ηα λφκηκα
πηζηνπνηεηηθά θαη ηαπηφρξνλα ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηνίθνπ.
Σν Γ.. ηνπ δήκνπ κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο πνπ
αθνξνχλ παηδηά επάισησλ θαη εππαζψλ νκάδσλ, γηα ηελ θαη΄εμαίξεζε
εγγξαθή ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο, αθφκε θαη κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά,
εθφζνλ απηά είλαη αδχλαηνλ λα πξνζθνκηζζνχλ, θαηφπηλ θνηλσληθήο
έξεπλαο απφ ην δήκν θαη ζρεηηθήο έθζεζεο.
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Δμαηξνχληαη νη ηαηξηθέο βεβαηψζεηο , κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη ε πγεία θαη ν
εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ. (άξζξν 3, παξ9 ηνπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο
ησλ Γεκνηηθψλ Ξαηδηθψλ θαη
Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ, ΦΔΘ 4249/ηεχρνο Β, 5/12/17).
ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ
1)Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο δεηείηαη βεβαίσζε εξγνδφηε γηα ηελ απαζρφιεζε,
ηειεπηαίνπ κελφο. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο δεηείηαη βεβαίσζε έλαξμεο
επαγγέικαηνο. Δπηπιένλ, γηα φινπο , απαηηείηαη βεβαίσζε αζθάιηζεο.
2) Θάξηα αλεξγίαο ΝΑΔΓ, γηα ηνπο άλεξγνπο γνλείο..
3)Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.
4)Γηα εγγξαθή λεπίσλ αιινδαπψλ νηθνγελεηψλ επηπιένλ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνχλ
δηθαηνινγεηηθά πνπ λ' απνδεηθλχνπλ ηελ λφκηκε άδεηα παξακνλήο.
5) Ξξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
6)Βεβαίσζε θαηνηθίαο ή εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα
θνξνινγηθνχ έηνπο ή ινγαξηαζκφ ΓΔΘΟ 2020
.

ηνπ

ηειεπηαίνπ

7) Γηα γνλείο δηαδεπγκέλνπο πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε επηκέιεηαο
8) Γηα γνλείο πνπ ζπνπδάδνπλ πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ζπνπδψλ
9) Γηα γνλείο πνπ εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή
βεβαίσζε απφ ην Πηξαηφ
10) Γηα γνλείο ή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΑΚΔΑ πξνζθνκίδεηαη νηθεία βεβαίσζε
αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή ΘΔΞΑ.
11) Γηα γνλείο ζε δηάζηαζε πξνζθνκίδεηαη θνξνινγηθή δήισζε ή
επίζεκν έγγξαθν πνπ λα ην απνδεηθλχεη.

θάπνην άιιν

12) Γηα παηδηά κε ρξφληεο παζήζεηο, θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή θαζπζηέξεζε ιφγνπ
πξνζθνκίδεηαη δηάγλσζε απφ δεκφζην θνξέα θαη επηπιένλ απαηηείηαη θαη βεβαίσζε
ηαηξνχ φηη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα παηδηθνχ ή βξεθνλεπηαθνχ
ζηαζκνχ.
13)Γηα γνλείο θπιαθηζκέλνπο πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε Γεκνζίνπ θνξέα.
Ρα λήπηα/βξέθε ζα επηιεγνχλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη ηνπ πίλαθα
κνξηνδφηεζεο πνπ ζα πξνθχςεη χζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηδφκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ απφδνζε ησλ αλάινγσλ κνξίσλ.
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην παηδί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
30/09/2020 λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 2 ½ εηψλ θαη ην βξέθνο
ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ.
Γηα ηελ έληαμε ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ ηεξείηαη πξνηεξαηφηεηα βάζεη
κνξηνδφηεζεο (άξζξν 3 ηνπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο,. Αξ. θχιινπ ΦΔΘ
4249/17).
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ :
1) Ρν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ην λήπην ζα πξνθχπηεη απφ ην
άζξνηζκα ησλ κνξίσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο αλήθεη ε νηθνγέλεηά
ηνπ. Γηα παξάδεηγκα : Ρξίηεθλε νηθνγέλεηα , θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ καο κε εξγαδφκελν
παηέξα θαη άλεξγε κεηέξα ζα ζπγθεληξψζεη ην ζχλνιν κνξίσλ: 20 (Ρξίηεθλε)+
40(2 θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ)+20 (εξγαδφκελνο παηέξαο) + 10 (άλεξγε κεηέξα)= 70
κφξηα.:
2) Δάλ ππάξμεη ηζνβαζκία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηηήζεσλ, ε θαηάηαμε ζα
γίλεηαη κε πξνηεξαηφηεηα βάζεη ηνπ ρακειφηεξνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο.
3)Δηζφδεκα πνπ ιακβάλεηαη σο θξηηήξην ζεσξείηαη ην ζπλνιηθφ δεισζέλ
εηζφδεκα πνπ βξίζθεηαη ζην πεδίν ηνπ πίλαθα

Γ1 Δθθαζάξηζε Φ.Δ. ηνπ

εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο.
4) Ζ θηινμελία ησλ λεπίσλ/βξεθψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο/Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνχο
ηνπ Γήκνπ καο ζα γίλεηαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ.
5) Ρα κφξηα επαλεγγξαθήο δηθαηνχηαη ην παηδί/βξέθνο, εθφζνλ θηινμελήζεθε
ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ζηνλ παηδηθφ ή βξεθηθφ ζηαζκφ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.
Αλ ε αίηεζε εγγξαθήο παηδηνχ/βξέθνπο ζε βξεθηθφ ή παηδηθφ ζηαζκφ έρεη
εγγεγξακκέλν, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν,

αδεξθφ/ή ζηνλ ελ ιφγσ Πηαζκφ ηνπ

Γήκνπ, ηφηε παίξλεη ηα κφξηα επαλεγγξαθήο.
6) Θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ θξηηεξίσλ-κνξίσλ ζα αλαξηεζνχλ νη νξηζηηθνί πίλαθεο
απνηειεζκάησλ, ζε φινπο ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ζε εκεξνκελία πνπ ζα είλαη
άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
ΔΔΡΑΑ "Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο".
7) Ζ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο:


Ξίλαθαο επηηπρφλησλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηεο ΔΔΡΑΑ (εθφζνλ εγθξηζεί ε
ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα) .



Ξίλαθαο επηιαρφλησλ



Ξίλαθαο απνξξηπηέσλ



Ξίλαθαο επηηπρφλησλ ηνπ Γήκνπ.
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ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΓΘΡΗΖ ΚΟΡΗΟΓΟΣΖΖ
Ππζηήλεηαη Ξεληακειήο Δπηηξνπή Έγθξηζεο Κνξηνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 3
παξ.5 ηνπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαηδηθψλ θαη
Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ, ΦΔΘ 4249/ηεχρνο Β, 5/12/17) κε Ξξφεδξν ηνλ
Αληηδήκαξρν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη αλαπιεξσηή

ηνπ δεκνηηθφ ζχκβνπιν ηεο

ζπκπνιίηεπζεο θαη κέιε ηνλ Γ/ληή Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη αλαπιεξσηή ηνπ
Ξξντζηακέλε Ρκήκαηνο Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ, δχν Ξξντζηακέλεο Ρκήκαηνο Ξαηδηθνχ ή
Βξεθνλεπηαθνχ Πηαζκνχ κε ηηο αλαπιεξψηξηέο ηνπο θαη έλα κέινο ηνπ ΓΠ απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε κε ηνλ/ηελ αλαπιεξσηή/ηξηα ηνπ, κε αληηθείκελν ηελ έγθξηζε ησλ
νξηζηηθψλ θαη πξνζσξηλψλ πηλάθσλ επηηπρφλησλ, επηιαρφλησλ θαη απνξξηπηέσλ.
Ξαξαθαινχκε πνιχ γηα ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ζηηο αηηήζεηο
εγγξαθήο ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο θαη Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ καο θαζψο θαη
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Έγθξηζεο Κνξηνδφηεζεο.

Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.


Ν

επηθεθαιήο

ηεο

δεκνηηθήο

παξάηαμεο

«ΓΛΑΚΖ

ΞΝΙΗΡΩΛ»

θ.

Αξ.Βαζηιφπνπινο πξφηεηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνξίσλ ηεο
ηειεπηαίαο αλαθεξφκελεο θαηεγνξίαο («Ξαηδηά γπλαηθψλ πνπ θηινμελνχληαη
ζην δίθηπν δνκψλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ») απφ 120 κφξηα ζηα 60 κφξηα
θαζψο θαη λα είλαη ηέθλα δεκνηψλ/θαηνίθσλ, πξφηαζε πνπ έγηλε απνδεθηή
απφ ηνλ θ. Γήκαξρν.

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο
ηξνπνπνηήζεθε, ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.


Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο δήισζαλ
«παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, σο
ηξνπνπνηήζεθε, ην αξηζ. πξση. 2698/19-5-2020 έγγξαθν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, ηελ πξφηαζε γηα ηελ Δπηηξνπή Κνξηνδφηεζεο,
ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
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Ρν άξζξν 3 παξ.5 ηνπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ
Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ (ΦΔΘ 4249/2017 ηεχρνο Β’)

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη

ηα

θξηηήξηα

επηινγήο

αηηήζεσλ

εγγξαθήο

ζηνπο

Ξαηδηθνχο

θαη

Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο γηα
ηελ πεξίνδν 2020-2021.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 3παξ.5 ηνπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ
Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ (ΦΔΘ 4249/2017 ηεχρνο Β’) ν Γήκνο Λέαο
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο νξίδεη φηη νη ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή
αηηήζεσλ γηα εγγξαθέο ησλ λεπίσλ θαη βξεθψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο
Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ηελ πεξίνδν 20202021αξρίδνπλ απφ ηηο 25/05/2020 θαη ιήγνπλ ζηηο 12/06/2020 (αηηήζεηο
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο
ζέζεηο θαη δελ εθθξεκνχλ εκπξφζεζκεο αηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί).
ην πιαίζην απνθπγήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ covid 19, ε παξαιαβή ησλ έληππσλ
αηηήζεσλ θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπο ζα γίλνληαη ζηνλ Ξαηδηθφ
Πηαζκφ πνπ o γνλέαο επηζπκεί λα εγγξάςεη ην λήπην ε ην βξέθνο, θαη κφλν ζε έλαλ
Πηαζκφ ηνπ Γήκνπ, θαζεκεξηλά απφ 09.00 έσο 13.00, εθηφο αββάηνπ θαη
Θπξηαθήο θαη ππνρξεσηηθψο κεηά απφ ηειεθσληθφ ξαληεβνχ. Ζ θαηάζεζε
ησλ αηηήζεσλ θαη αθνχ έρνπλ ζπγθεληξσζεί φια ηα δηθαηνινγεηηθά, ζα γίλεηαη ζην
πξσηφθνιιν ηνπ
θεληξηθνχ Γεκαξρείνπ επί ηεο Γεθειείαο 97 κε
απηνπξφζσπε παξνπζία ( Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 09.00-13.00).Δπηπιένλ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κε ζπζηεκέλε
ηαρπδξνκηθή επηζηνιή. ( Σκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο /Γξαθείν
Πξσηνθφιινπ, Γεθειείαο 97 , Λέα Φηιαδέιθεηα ΣΘ 14341).Ρέινο ηνλίδεηαη φηη
ζηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξαηηήησο φια
ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ( ρξήζε κάζθαο ,γάληηα, αληηζεπηηθφ).
Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα δεχηεξν παηδηθφ/Βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο. Δάλ ν γνλέαο
ππνβάιιεη αίηεζε θαη ζε δεχηεξν Ξαηδηθφ/Βξεθνλεπηαθφ Πηαζκφ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Σαιθεδφλαο, ην παηδί/βξέθνο ζα απνξξίπηεηαη απφ ηελ
δηαδηθαζία επηινγήο.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζε ζηαζκφ άιινλ, εθηφο ηεο
επηινγήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γνλέα, ζα εηδνπνηείηαη ηειεθσληθψο ν
γνλέαο γηα ηελ θάιπςε ηεο θελήο ζέζεσο, βάζεη ηεο κνξηνδφηεζεο πνπ
έρεη ιάβεη ζηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο .
πελζπκίδεηαη φηη κε ηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηεο Δ.Δ.Ρ.Α.Α Α.Δ νη δηθαηνχρνη
γνλείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ παξάιιεια αηηήζεηο ζηελ ΔΔΡΑΑ γηα ηε
δξάζε "Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο" (ΔΠΞΑ) γηα ην έηνο
2020-2021.
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Γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ θαη ησλ βξεθψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο
Πηαζκνχο ζα απαηηνχληαη ηα εμήο :

θαη Βξεθνλεπηαθνχο



Αίηεζε εγγξαθήο, ε νπνία εκπεξηέρεη θαη αηνκηθή θαξηέια λεπίνπ/βξέθνπο.
Ρν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη αλάινγα είηε απφ ηνλ γνλέα, είηε απφ
ηνλ/ηελ θεδεκφλα ηνπ λεπίνπ/βξέθνπο



πνγεγξακκέλε απφ παηδίαηξν βεβαίσζε πγείαο ηνπ λεπίνπ/βξέθνπο , θαζψο
θαη θσηνηππία
ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ παηδηνχ φπνπ
αλαγξάθνληαη νη εκβνιηαζκνί, πνπ πξέπεη λα έρνπλ γίλεη, ζχκθσλα κε ηελ
ειηθία ηνπ λεπίνπ/βξέθνπο.



Ρα απαηηνχκελα ,ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο, δηθαηνινγεηηθά.
ΘΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ (ΚΟΡΗΑ)


Δπαλεγγξαθή λεπίσλ



Θάηνηθνο Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο
γνλέαο)

60κφξηα
(μερσξηζηά κφξηα θάζε

55 κφξηα



Δξγαδφκελε/νο γνλέαο (μερσξηζηά κφξηα θάζε γνλέαο)



Κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα120κφξηα



Ξαηδηά νηθνγελεηψλ κε κέινο ΑΚΔΑ



Άλεξγε/νο γνλέαο (μερσξηζηά κφξηα θάζε γνλέαο) 10 κφξηα



Γνλέαο θνηηεηήο/ηξηα (μερσξηζηά κφξηα θάζε γνλέαο)

20 κφξηα

20 κφξηα
10

κφξηα


Ξαηέξαο ζηξαηεπφκελνο10 κφξηα



Δηζφδεκα έσο 7.000 € 40 κφξηακε έλα παηδί/45 κφξηα κε 2 παηδηά



Δηζφδεκα άλσ 7.000 € -12.000 € 30 κφξηα κε έλα παηδί /35 κφξηα κε
2 παηδηά



Δηζφδεκα άλσ 12.000 € - 20.000€ 25 κφξηα κε έλα παηδί /30 κφξηα κε
2 παηδηά



Δηζφδεκα άλσ 20.000 € - 25.000€ 20κφξηα κε έλα παηδί /25 κφξηα κε
2 παηδηά



Δηζφδεκα άλσ 25.000 € - 30.000€10 κφξηα κε έλα παηδί /15 κφξηα κε
2 παηδηά



Ξαηδηά Ξνιχηεθλσλ θαη ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ
κφξηα



Ξαηδηά κε ρξφληεο παζήζεηο/ θηλεηηθά πξνβιήκαηα 20 κφξηα



Ξαηδηά κε δηαγλσζκέλε θαζπζηέξεζε ιφγνπ 20κφξηα
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Γηαδεπγκέλε/ ζε δηάζηαζε κεηέξα/άγακε (ηα 20 κφξηα ηεο
δηαδεπγκέλεο ή ζε δηάζηαζε κεηέξαο ζα ηα ιακβάλεη ε αηηνχζα κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ κνξηνδνηείηαη επηπιένλ γηα ηνλ παηέξα ηνπ
ηέθλνπ) 20 κφξηα



Γνλέαο θπιαθηζκέλνο

40

κφξηα


Ξαηδηά γπλαηθψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην δίθηπν δνκψλ θαηά ηεο βίαο
ησλ γπλαηθψλ, ηέθλα δεκνηψλ/θαηνίθσλ

60κφξηα

Κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, φπσο νξίδεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ( ΦΔΘ 1139/11,
ηεχρνο Β΄), πθίζηαηαη ζε πεξηπηψζεηο ρεξείαο κνλνγνλέα, άγακεο κεηέξαο κε ηέθλν
ρσξίο αλαγλψξηζε απφ ηνλ παηέξα, έθπησζεο ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο, αθαίξεζεο γνληθήο κέξηκλαο ηνπ άιινπ γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο
θ.ιπ.
Οξθαλά ηέθλα θαη απφ ηνπο δχν γνλείο εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε
παηδηθφ/βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ , εθφζνλ έρνπλ φια ηα λφκηκα
πηζηνπνηεηηθά θαη ηαπηφρξνλα ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηνίθνπ.
Σν Γ.. ηνπ δήκνπ κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο πνπ
αθνξνχλ παηδηά επάισησλ θαη εππαζψλ νκάδσλ, γηα ηελ θαη΄εμαίξεζε
εγγξαθή ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο, αθφκε θαη κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά,
εθφζνλ απηά είλαη αδχλαηνλ λα πξνζθνκηζζνχλ, θαηφπηλ θνηλσληθήο
έξεπλαο απφ ην δήκν θαη ζρεηηθήο έθζεζεο.
Δμαηξνχληαη νη ηαηξηθέο βεβαηψζεηο , κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη ε πγεία θαη ν
εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ. (άξζξν 3, παξ9 ηνπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο
ησλ Γεκνηηθψλ Ξαηδηθψλ θαη
Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ, ΦΔΘ 4249/ηεχρνο Β, 5/12/17).
ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ
1)Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο δεηείηαη βεβαίσζε εξγνδφηε γηα ηελ απαζρφιεζε,
ηειεπηαίνπ κελφο. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο δεηείηαη βεβαίσζε έλαξμεο
επαγγέικαηνο. Δπηπιένλ, γηα φινπο , απαηηείηαη βεβαίσζε αζθάιηζεο.
2) Θάξηα αλεξγίαο ΝΑΔΓ, γηα ηνπο άλεξγνπο γνλείο..
3)Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.
4)Γηα εγγξαθή λεπίσλ αιινδαπψλ νηθνγελεηψλ επηπιένλ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνχλ
δηθαηνινγεηηθά πνπ λ' απνδεηθλχνπλ ηελ λφκηκε άδεηα παξακνλήο.
5) Ξξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
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6)Βεβαίσζε θαηνηθίαο ή εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα
θνξνινγηθνχ έηνπο ή ινγαξηαζκφ ΓΔΘΟ 2020
.

ηνπ

ηειεπηαίνπ

7) Γηα γνλείο δηαδεπγκέλνπο πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε επηκέιεηαο
8) Γηα γνλείο πνπ ζπνπδάδνπλ πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ζπνπδψλ
9) Γηα γνλείο πνπ εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή
βεβαίσζε απφ ην Πηξαηφ
10) Γηα γνλείο ή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ΑΚΔΑ πξνζθνκίδεηαη νηθεία βεβαίσζε
αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή ΘΔΞΑ.
11) Γηα γνλείο ζε δηάζηαζε πξνζθνκίδεηαη θνξνινγηθή δήισζε ή
επίζεκν έγγξαθν πνπ λα ην απνδεηθλχεη.

θάπνην άιιν

12) Γηα παηδηά κε ρξφληεο παζήζεηο, θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή θαζπζηέξεζε ιφγνπ
πξνζθνκίδεηαη δηάγλσζε απφ δεκφζην θνξέα θαη επηπιένλ απαηηείηαη θαη βεβαίσζε
ηαηξνχ φηη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα παηδηθνχ ή βξεθνλεπηαθνχ
ζηαζκνχ.
13)Γηα γνλείο θπιαθηζκέλνπο πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε Γεκνζίνπ θνξέα.
Ρα λήπηα/βξέθε ζα επηιεγνχλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη ηνπ πίλαθα
κνξηνδφηεζεο πνπ ζα πξνθχςεη χζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηδφκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ απφδνζε ησλ αλάινγσλ κνξίσλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην παηδί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
30/09/2020 λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 2 ½ εηψλ θαη ην βξέθνο
ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ.
Γηα ηελ έληαμε ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ ηεξείηαη πξνηεξαηφηεηα βάζεη
κνξηνδφηεζεο (άξζξν 3 ηνπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο,. Αξ. θχιινπ ΦΔΘ
4249/17).
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ :
1) Ρν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ην λήπην ζα πξνθχπηεη απφ ην
άζξνηζκα ησλ κνξίσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο αλήθεη ε νηθνγέλεηά
ηνπ. Γηα παξάδεηγκα : Ρξίηεθλε νηθνγέλεηα , θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ καο κε εξγαδφκελν
παηέξα θαη άλεξγε κεηέξα ζα ζπγθεληξψζεη ην ζχλνιν κνξίσλ: 20 (Ρξίηεθλε)+
40(2 θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ)+20 (εξγαδφκελνο παηέξαο) + 10 (άλεξγε κεηέξα)= 70
κφξηα.:
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2) Δάλ ππάξμεη ηζνβαζκία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηηήζεσλ, ε θαηάηαμε ζα
γίλεηαη κε πξνηεξαηφηεηα βάζεη ηνπ ρακειφηεξνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο.
3)Δηζφδεκα πνπ ιακβάλεηαη σο θξηηήξην ζεσξείηαη ην ζπλνιηθφ δεισζέλ
εηζφδεκα πνπ βξίζθεηαη ζην πεδίν ηνπ πίλαθα

Γ1 Δθθαζάξηζε Φ.Δ. ηνπ

εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο.
4) Ζ θηινμελία ησλ λεπίσλ/βξεθψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο/Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνχο
ηνπ Γήκνπ καο ζα γίλεηαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ.
5) Ρα κφξηα επαλεγγξαθήο δηθαηνχηαη ην παηδί/βξέθνο, εθφζνλ θηινμελήζεθε
ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ζηνλ παηδηθφ ή βξεθηθφ ζηαζκφ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.
Αλ ε αίηεζε εγγξαθήο παηδηνχ/βξέθνπο ζε βξεθηθφ ή παηδηθφ ζηαζκφ έρεη
εγγεγξακκέλν, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν,

αδεξθφ/ή ζηνλ ελ ιφγσ Πηαζκφ ηνπ

Γήκνπ, ηφηε παίξλεη ηα κφξηα επαλεγγξαθήο.
6) Θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ θξηηεξίσλ-κνξίσλ ζα αλαξηεζνχλ νη νξηζηηθνί πίλαθεο
απνηειεζκάησλ, ζε φινπο ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ζε εκεξνκελία πνπ ζα είλαη
άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
ΔΔΡΑΑ "Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο".
7) Ζ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο:


Ξίλαθαο επηηπρφλησλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηεο ΔΔΡΑΑ (εθφζνλ εγθξηζεί ε
ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα) .



Ξίλαθαο επηιαρφλησλ



Ξίλαθαο απνξξηπηέσλ



Ξίλαθαο επηηπρφλησλ ηνπ Γήκνπ.

πζηήλεηαη Ξεληακειήο Δπηηξνπή Έγθξηζεο Κνξηνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ην
άξζξν 3 παξ.5 ηνπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαηδηθψλ θαη
Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ, ΦΔΘ 4249/ηεχρνο Β, 5/12/17), κε Ξξφεδξν ηνλ
Αληηδήκαξρν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θ. Αλαζηάζην Θσλζηαληηλίδε, ελψ ηα ππφινηπα
κέιε απηήο ζα νξηζζνχλ κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ Γεκ. Ππκβνπιίνπ ζε επφκελε
Ππλεδξίαζε απηνχ.
Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ε έγθξηζε ησλ νξηζηηθψλ θαη πξνζσξηλψλ πηλάθσλ
επηηπρφλησλ, επηιαρφλησλ θαη απνξξηπηέσλ.
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Πηα πιαίζηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο απνθπγήο άληζεο κεηαρείξηζεο θαη
ηεο απνθπγήο πνιιαπιψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο γνλείο νξίδεηαη φηη: νη αηηήζεηο
γηα ηνλ βξεθηθφ ζηαζκφ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ ζα γίλνληαη – ζχκθσλα κε ηνπο
πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζηελ παξνχζα απφθαζε – φπσο θαη ζηνπο βξεθηθνχο
ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ. Άξα, νη γνλείο πνπ επηζπκνχλ ηελ έληαμε ηνπο ζην
βξεθηθφ ζηαζκφ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ζα θάλνπλ αίηεζε ζην Γήκν,
δειψλνληαο ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν βξεθηθφ ζηαζκφ. Ρν
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ θαιείηαη λα απνθαζίζεη φηη απνδέρεηαη
ηελ απφθαζε γηα κνξηνδφηεζε κε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ Γήκνπ
θαη λα νξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ βξεθψλ πνπ ζα εληαρζνχλ απφ ηελ πξνζσξηλή
θαηάηαμε ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηδνηνχκελσλ αηηήζεσλ πνπ ζα
εληαρζνχλ κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηεο ΔΔΡΑΑ ‘’ Δλαξκφληζε Δπαγγεικαηηθήο
θαη Νηθνγελεηαθήο Εσήο ‘’ πεξηφδνπ 2020-2021.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 35/2020.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
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Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Αιεθξαγθή Πνθία

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γηεχζπλζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο & Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ.
Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ
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