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Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2015 του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει  κατά  πλειοψηφία  τα  κοινωνικά  και  οικονομικά  κριτήρια  για
δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  απαλλαγής  ή  μείωσης  τροφείων  των
παιδιών  που  φιλοξενούνται  στους  βρεφονηπιακούς  σταθμούς  του
Δήμου Θεσσαλονίκης

Σήμερα στις 11 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  ύστερα  από  έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συμβούλους, που επιδόθηκε στις
05-06-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010. 

Από τα 49 μέλη ήταν:

   Παρόντες: 45

1) Παναγιώτης Αβραμόπουλος
2) Δημήτριος Κούβελας
3) Γλυκερία Καλφακάκου
4) Γεώργιος Αβαρλής
5) Στυλιανή Αβραμίδου
6) Αλέξανδρος Άγιος
7) Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου
8) Σωτηρία Αδαμίδου – Γκιουλέκα
9) Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου
10) Σοφία Ασλανίδου
11) Simon Bensasson - Chimchi
12) Καλυψώ Γούλα
13) Στέφανος Γωγάκος
14) Ιωάννης Δελής
15) Γεώργιος Δημαρέλος
16) Σωκράτης Δημητριάδης
17) Νικόλαος Ζεϊμπέκης
18) Κωνσταντίνος Ζέρβας
19) Ελένη – Άννα Ιωαννίδου
20) Σταύρος Καλαφάτης
21) Στέλιος Κανάκης
22) Χασδάι Καπόν
23) Ελευθέριος Κιοσέογλου

 
 

24) Ανδρέας Κουράκης
25) Εφραίμ Κυριζίδης
26) Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
27) Πέτρος Λεκάκης
28) Στυλιανός Λιακόπουλος
29) Μαγδαληνή Λιάκου
30) Αρτέμιος Ματθαιόπουλος
31) Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης
32) Ευστάθιος Παντελίδης
33) Αθανάσιος Παπαναστασίου
34) Χρήστος Παπαστεργίου
35) Αθανάσιος Παππάς
36) Μαρία Πασχαλίδου
37) Σπύρος Πέγκας
38) Γεωργία Ρανέλλα
39) Δημήτριος Ράπτης
40) Νικόλαος Σαμανίδης
41) Αρμόδιος Στεργίου
42) Στεφανία Τανιμανίδου
43) Αναστάσιος Τελίδης
44) Νικόλαος Φωτίου
45) Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου
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Απόντες: 4

1) Γεώργιος Αρβανίτης
2) Κωνσταντίνα - Ευριδίκη Ασλανίδου

3) Λάζαρος Ζαχαριάδης
4) Γεώργιος Ρακκάς

Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας:

Παρόντες: 4

1) Μαρία Λαζαρίδου
2) Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου
3) Αργυρή Κουράκη
4) Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα

Απόντες: 2

1. Ελένη Χοντολίδου
2. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης

Μετά  τη  διαπίστωση απαρτίας,  ο  Πρόεδρος κήρυξε  την  έναρξη της  Συνεδρίασης
στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα
με το αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και
από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Αικατερίνη Κατράνα
Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 90  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 90 θέμα Ημερήσιας
Διάταξης  «Κοινωνικά  και  οικονομικά  κριτήρια  για  δικαίωμα  υποβολής  αίτησης
απαλλαγής  ή  μείωσης  τροφείων  των  παιδιών  που  φιλοξενούνται  στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης» αναφερόμενος στην υπ’ αρ.
932/03-06-2015  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  και  στην  υπ'  αρ.
41391/1818/2015 εισήγηση Δ/νσης Παιδικών Σταθμών  η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά με το θέμα γνωστοποιούνται  τα εξής: 
Στα πλαίσια της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης,

κρίνεται  απαραίτητη η στήριξη των οικογενειών που έχουν πληγεί  οικονομικά και
αδυνατούν   να  καταβάλλουν  τροφεία  για  τη  φιλοξενία  των  παιδιών  τους,  στους
δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η υπηρεσία αναγνωρίζοντας την  αναγκαιότητα στήριξης των οικονομικά και
κοινωνικά ασθενέστερων οικογενειών, και αφού έλαβε υπόψη: 

 το μεγάλο αριθμό αιτήσεων για απαλλαγές και μειώσεις τροφείων από γο-
νείς που ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές ομάδες,

 την  χρονική  καθυστέρηση  εξέτασης  των  αιτήσεων  λόγω  του  μεγάλου
αριθμού αυτών,

 την αβεβαιότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, σχετικά με το ποσό
που ενδεχομένως θα κληθούν εκ των υστέρων, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας,
να πληρώσουν,

 την ανάγκη τήρησης διαφανών διαδικασιών, σχετικά με τους δικαιούχους
υποβολής αίτησης για μείωση ή απαλλαγή,

 τις υπ’ αριθμ. 459/2014 και 1053/2014 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
με  τις  οποίες  ορίζονται  κατηγορίες  πολιτών  που  δικαιούνται  δωρεάν  φιλοξενία  ή
μείωση των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, 
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θέτει ως βασική της υποχρέωση: 
α) τη θέσπιση  οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων προκειμένου γονέας να
έχει  δικαίωμα  υποβολής  αίτησης για απαλλαγή ή μείωση τροφείων και 

β) τον προσδιορισμό  καταληκτικού χρονοδιαγράμματος που να δεσμεύει τους
εμπλεκόμενους  στην  ολοκλήρωση  της  ανωτέρω  διαδικασίας  (διοικητικούς
υπάλληλους που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, κοινωνικούς  λειτουργούς, επιτροπή
κοινωνικής πολιτικής που εισηγείται την απαλλαγή, Δημοτικό Συμβούλιο).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το
θέμα.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
 την υπ’ αρ. 932/03-06-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με το υπ'

αρ. 44296/2015 διαβ/κο έγγραφο
 την υπ' αρ. 41391/1818/2015 εισήγηση Δ/νσης Παιδικών Σταθμών

 τον  νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου  Θεσσαλονίκης
(ΦΕΚ 3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013)

 τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

 το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων
Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.
3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» 

 άρθρο 79 του Ν. 3463/06

και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης,
με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010

Αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Αρτ. Ματθαιόπουλος    
Δεν  ήταν  παρόντες  κατά  την  ψήφιση  του  θέματος  οι  Δ.Σ.  κ.κ.  Χρ.
Παπαστεργίου, Κ. Ζέρβας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Εγκρίνει:

Α)  Τα  οικονομικά  και  κοινωνικά  κριτήρια,  προκειμένου  γονέας  να  έχει   δικαίωμα
υποβολής αίτησης στην επιτροπή κοινωνικής πολιτικής, για  πλήρη απαλλαγή   των
τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς,  ως εξής:

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Παιδιά εργαζόμενων ή ανέργων (Ελλήνων  ή  αλλοδαπών διαμενόντων νόμι-
μα στη χώρα), των οποίων το οικογενειακό ετήσιο φορολογητέο  εισόδημα δεν ξε-
περνά το ποσό των 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για κάθε προστατευόμενο
μέλος,  όπως αυτά προκύπτουν από την φορολογική δήλωση.

ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Παιδιά από οικογένειες  με μέλος με  αναπηρία 50% και άνω.

 Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή άλλα ιδρύμα-
τα.

 Παιδιά  με  γονείς   που  φιλοξενούνται  στις  θεραπευτικές  κοινότητες  για
απεξάρτηση.

 Παιδιά  μονογονεϊκών οικογενειών. 

 Παιδιά διαζευγμένων γονέων, όταν το φορολογητέο εισόδημά τους δεν ξε-
περνά  το ποσό των 12.000€.
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 Παιδιά που οι μητέρες τους  φιλοξενούνται σε στέγες  προστασίας κακο-
ποιημένης γυναίκας.

 Παιδιά αναγνωρισμένων  πολιτικών προσφύγων.
 Παιδιά  αλλοδαπών,  οι  οποίοι  έχουν  υποβάλει  αίτηση  για  αναγνώριση
προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης από τις ελληνικές
αρχές.

 Παιδιά κρατούμενων  σε φυλακές.

 Παιδιά  γονέων  που  έχουν  έγκριση  παραμονής  για  ανθρωπιστικούς
λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία, η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη.

Β) Τα οικονομικά κριτήρια προκειμένου γονέας να έχει  δικαίωμα υποβολής αίτησης
στην  επιτροπή  κοινωνικής  πολιτικής  για  μείωση  των  τροφείων  κατά  50% στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς  ως εξής: 
Οι  γονείς ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων, με εισόδημα από 6.001 έως 10.000€
προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος,  όπως αυτά προκύ-
πτουν από την φορολογική δήλωσή του.

2)   Ορίζει
 Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή ή μείωση τροφείων στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς  ως εξής 

 Στην έναρξη  κάθε σχολικής χρονιάς  και συγκεκριμένα  το διάστημα από 10
έως 30 Σεπτεμβρίου. 

 Κατά τον πρώτο μήνα της εγγραφής του παιδιού εφόσον αυτή έχει πραγματο-
ποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

 Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αν υπάρξει ξαφνικά αλλαγή της οικονομικής
ή οικογενειακής κατάστασης του φιλοξενούμενου παιδιού(θάνατος, ασθένεια, κλπ). 

Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μειοψηφούν οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Δελής, Μ. Κωνσταντινίδης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεσσαλονίκη 15-06-2015 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΛ. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ
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