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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305 / 12-03-2018
            ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 20

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ανάκληση των με αριθμ. 829/2015, 1469/2015 και 536/2017
Αποφάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  τον  επανακαθορισμό  των  κριτηρίων
μοριοδότησης  των  αιτούντων  γονέων  για  φιλοξενία  των  παιδιών  στους
Βρεφονηπιακούς / Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Θεσσαλονίκης

Σήμερα  στις 12  Μαρτίου  2018 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  16:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
της Προέδρου του προς όλους τους Συμβούλους, που επιδόθηκε στις 07-03-2018 σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010. 

Από τα 49 μέλη ήταν:

   Παρόντες: 41

1. Καλυψώ Γούλα
2. Σωτηρία Αδαμίδου – Γκιουλέκα
3. Γλυκερία Καλφακάκου
4. Γεώργιος Αβαρλής
5. Στυλιανή Αβραμίδου
6. Παναγιώτης Αβραμόπουλος
7. Μαρία Αγαθαγγελίδου
8. Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου
9. Αλέξανδρος Άγιος
10. Λεμονιά (Μόνικα) Αϊβάζογλου
11. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου
12. Σοφία Ασλανίδου
13. Simon Bensasson – Chimchi
14. Γεώργιος Δημαρέλος
15. Σωκράτης Δημητριάδης
16. Βασίλειος Διαμαντάκης
17. Λάζαρος Ζαχαριάδης
18. Κωνσταντίνος Ζέρβας
19. Νικόλαος Ζεϊμπέκης
20. Σταύρος Καλαφάτης
21. Στυλιανός Κανάκης

22. Ελευθέριος Κιοσέογλου
23. Δημήτριος Κούβελας
24. Ανδρέας Κουράκης
25. Εφραίμ Κυριζίδης
26. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
27. Πέτρος Λεκάκης
28. Στυλιανός Λιακόπουλος
29. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης
30. Ευστάθιος Παντελίδης
31. Αθανάσιος Παπαναστασίου
32. Χρήστος Παπαστεργίου
33. Αθανάσιος Παππάς
34. Μαρία Πασχαλίδου
35. Σπύρος Πέγκας
36. Γεωργία Ρανέλλα
37. Κων/νος Σεβρής
38. Αρμόδιος Στεργίου
39. Αναστάσιος Τελίδης
40. Νικόλαος Φωτίου
41. Ελένη (Έλλη) Χρυσίδου
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Απόντες: 8

1. Γεώργιος Αρβανίτης
2. Στέφανος Γωγάκος
3. Ιωάννης Δελής
4. Χρυσούλα Ζαρογιάννη

5. Χασδάι Καπόν
6. Αρτέμιος Ματθαιόπουλος
7. Δημήτριος Ράπτης
8. Στεφανία Τανιμανίδου

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

Παρόντες: 4

1. Πέτρος Δημητρακόπουλος (Α' Δημοτική Κοινότητα)
2. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' Δημοτική Κοινότητα)
3. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (Δ' Δημοτική Κοινότητα)
4. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)

Απόντες: 2

1. Μαρία Λαζαρίδου (Β' Δημοτική Κοινότητα)
2. Αργυρή Κουράκη (Ε' Δημοτική Κοινότητα)

Στη θέση της κας Αργυρής Κουράκη παρευρέθη ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ε΄
Κοινότητας  κος  Στέλλιος  Τσούλιας  σύμφωνα  με  την  υπ'  αρ.  291/2018 Απόφαση
Προέδρου Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η 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. Θεοδώρα Γαδ
Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 10  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 10  θέμα Ημερήσιας
Διάταξης «Ανάκληση των με αριθμ. 829/2015, 1469/2015 και 536/2017 Αποφάσεων
Δημοτικού  Συμβουλίου  και  επανακαθορισμός  των  κριτηρίων  μοριοδότησης  των
αιτούντων  γονέων  για  φιλοξενία  των  παιδιών  στους  Βρεφονηπιακούς  /  Παιδικούς
Σταθμούς  της  Διεύθυνσης  Παιδικών  Σταθμών  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης»
αναφερόμενη στην υπ’ αρ.  412/21-02-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  η
οποία έχει ως εξής:

Η Επιτροπή έλαβε υπ’  όψη:
α)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδάφιο ια΄  του Ν. 3852/2010 και άρθρα 185, 192
παρ.2 του Ν.3463/2006
β)Τη με αριθμ. 931/03-06-2015 (ΑΔΑ:7ΜΟΜΩΡ5-3ΓΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτρο-
πής που αφορά: “Καθορισμός κριτηρίων μοριοδότησης των αιτούντων για φιλοξενία
παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δή-
μου Θεσσαλονίκης”.
γ)Τη με αριθμ. 1555/23-09-2015 (ΑΔΑ: 6ΡΧΩΩΡ5-ΗΨΟ)  απόφαση Οικονομικής Επι-
τροπής που αφορά: “Τροποποίηση της υπό αριθμό 931/03-06-2015 Α.Ο.Ε. που αφο-
ρά καθορισμό κριτηρίων μοριοδότησης των αιτούντων για φιλοξενία παιδιών στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς της  Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου  Θεσσα-
λονίκης”.
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δ)Τη με αριθμ. 509/15-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΚΕΩΡ5-Ι37)  απόφαση Οικονομικής Επιτρο-
πής που αφορά:  «Τροποποίηση της με αριθ. 1555/2015 Α.Ο.Ε. σχετικά με την ξεχω-
ριστή κατάταξη βάσει  μοριοδότησης  βρεφών και  νηπίων,  κατά την  επιλογή τους,
προς φιλοξενία στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.»  
ε)Τη με αριθμ. 17066/565/14-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών (Τμή-
ματα Παιδικών Σταθμών) στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:
“.....Στις  5/12/2017 δημοσιεύτηκε  νέος Πρότυπος Κανονισμός (ΠΚ) ( ΦΕΚ 4249 τ Β’ /
05.12.2017),  ο οποίος αποτελεί πλαίσιο για τη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών
και Βρεφονηπιακών Σταθμών,  που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δή-
μων ή ως υπηρεσία του δήμου. 
Ειδικότερα στο άρθρο 3 παρ. 3  του  νέου κανονισμού καθιερώνεται η υποχρεωτική
μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής και  ορίζεται ότι:  «..ή το Δημοτικό συμβούλιο
στην  περίπτωση  που  ο  σταθμός   που  λειτουργεί   ως  υπηρεσία  του  Δήμου,  με
απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αυτά,  καθιερώνοντας την
μοριοποίησή  τους.»
Η  Διεύθυνση  Παιδικών  Σταθμών  ήδη  ακολουθεί  σύστημα  μοριοδότησης  για  την
εισαγωγή  παιδιών  στους  παιδικούς/βρεφονηπιακούς  σταθμούς  ευθύνης  της,
σύμφωνα με  σχετικές αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής και  του Δημοτικού
Συμβουλίου, το οποίο όμως χρήζει  επικαιροποίησης. 
Ειδικότερα :
- στην  παρ.  7   του  άρθρου   3  του  νέου  ΠΚ,   ορίζεται  ότι:  «Η  αίτηση
επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης».   Μέχρι τώρα τα παιδιά που
φοιτούσαν για  μια  σχολική  χρονιά στους  παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς της
Διεύθυνσης  Παιδικών  Σταθμών είχαν  τη  δυνατότητα  να  ανανεώσουν  την  εγγραφή
τους και για την επόμενη χρονιά  για παιδαγωγικούς λόγους  με μοναδικό κριτήριο
την εργασία της μητέρας.
- στην παρ. 8  του άρθρου  3 του  νέου ΠΚ  αναφέρεται ότι: « Απαγορεύεται να
προκρίνεται  ως  κριτήριο  επιλογής  η  δημοτικότητα  έναντι  του  κατοίκου».  Στο  ήδη
ακολουθούμενο σύστημα μοριοδότησης προβλέπονται πρόσθετα μόρια μόνο για το
Δημότη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπληρωθεί και η μοριοδότηση του κατοίκου,
ανεξαρτήτως εντοπιότητας.
- στην παρ. 5  του άρθρου  3 προβλέπεται η συγκρότηση  ειδικής επιτροπής
επιλογής που αξιολογεί  τις  αιτήσεις εγγραφής στην οποία μετέχει  και  παιδαγωγικό
προσωπικό.

Μετά  από  τα  παραπάνω,  κρίνεται  απαραίτητη  η  ανάκληση  όλων  των
αποφάσεων που αφορούν την μοριοδότηση  και  την  έκδοση  μιας νέας  απόφασης
εναρμονισμένη πλήρως στο νέο Πρότυπο Κανονισμό.  

Λαμβάνοντας   υπόψη:
 Την  Υ.Α.41087  (ΦΕΚ  4249/τ.Β’/5-12-2017  «Πρότυπος  Κανονισμός
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» 
 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360
/Β /17-12 το οποίο συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ190/Β/04-02-2013). 
 Την με αριθ. 931/03-06-2015(ΑΔΑ:7ΜΟΜΩΡ5-3ΓΛ)   Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής (Α.Ο.Ε.)  και  την αντίστοιχη  με αριθ. 829/11-06-2015 (  AΔΑ ΩΖΑΩΡ5-
ΡΟΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.), με τις οποίες καθορίζεται η κατάταξη
των αιτήσεων των υποψηφίων για τη φιλοξενία παιδιών   σύμφωνα με οικονομικά και
κοινωνικά κριτήρια.
 Tην  1555/2015  (ΑΔΑ:6ΡΧΩΩΡ5-ΗΨΟ)  ΑΟΕ  &  την  αντίστοιχη  με
αριθμό1469/2015  (ΑΔΑ:791ΠΩΡ5-ΖΛ5)  ΑΔΣ  με  τις   οποίες  τροποποιήθηκαν  οι
προγενέστερες  με  αριθ.  931/2015  ΑΟΕ  (ΑΔΑ:7ΜΟΜΩΡ5-3ΓΛ)   και  η  με  αριθμό
829/11-06-2015( AΔΑ ΩΖΑΩΡ5-ΡΟΩ) ΑΔΣ σχετικές με τη μοριοδότηση.
 Την με αριθ  509/15-03-2017 (  ΩΑΚΕΩΡ5-137)  ΑΟΕ και  την αντίστοιχη με
αριθ.  536/2017(  AΔΑ  7Κ2ΟΩΡ5-60Ψ)  ΑΔΣ  με  τις   οποίες  τροποποιήθηκαν
1555/2015(ΑΔΑ:6ΡΧΩΩΡ5-ΗΨΟ) Α.Ο.Ε και  1469/2015 (ΑΔΑ:791ΠΩΡ5-ΖΛ5) Α.Δ.Σ
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σχετικά με την ξεχωριστή  κατάταξη  βάσει μοριοδότησης βρεφών και νηπίων  για  την
φιλοξενία στους  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. 
 Την ανάγκη της ύπαρξης αντικειμενικών και διαφανών διαδικασιών σχετικά με
την  επιλογή  των  παιδιών  που  θα  φιλοξενηθούν  στους  Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς,
 Τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων για φιλοξενία παιδιών στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς,  ο  οποίος  υπερκαλύπτει   στις  περισσότερες  περιπτώσεις   τον  αριθμό
προσφερομένων θέσεων. 
 Τη δυσλειτουργία που προκύπτει από την μεγάλη απόκλιση των ηλικιών στις
τάξεις,  λόγω  υπεραριθμίας  της  μίας  κατηγορίας  σε  βάρος  της  άλλης  ,  όπως  για
παράδειγμα περισσότερα παιδιά νηπιακής κατηγορίας (από 2,5 ετών έως -4,5 ετών)
και λιγότερα βρεφικής, (από 6 μηνών έως 2,5 ετών)   ή και  αντίστροφα.    
 Τις  οδηγίες  του  προγράμματος  «Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και
Επαγγελματικής Ζωής»  Ε.Σ.Π.Α. σχετικά με την δυναμικότητα των νηπίων και των
βρεφών κατά την συγκρότηση των τάξεων στους σταθμούς. 
 Την μη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου 
προτείνεται: 
1) Η  επιλογή  των  παιδιών  που  θα  εγγράφονται  στους  βρεφονηπιακούς
σταθμούς,  να γίνεται  με  κριτήρια αυστηρά,  προσδιορισμένα βάσει  μορίων που θα
υπολογίζονται σε σχέση με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειας
του παιδιού.
2) Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  να γίνεται ξεχωριστή μοριοδότηση για τα
Βρέφη (από 6 μηνών έως 2,5 ετών)  και  ξεχωριστή  για τα Νήπια (από 2,5 ετών έως
-4,5 ετών), έτσι ώστε να συγκροτούνται  οι τάξεις με παιδιά ανάλογα με  την  ηλικία
τους και σύμφωνα και με την δυναμικότητα της κάθε δομής . 
3) Τα παιδιά  που  ήδη  φοιτούν  στους  παιδικούς  σταθμούς  και  επιθυμούν  την
επανεγγραφή τους, να μοριοδοτούνται με επιπλέον μόρια, διότι το σταθερό σχολικό
περιβάλλον θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ψυχοσυναισθηματική  και κοινωνική
ανάπτυξη τους. 
4) Σε  ότι  αφορά  την  επιλογή  παιδιών  στους  βρεφονηπιακούς  /  παιδικούς
σταθμούς  της  Διεύθυνσης  Παιδικών  Σταθμών,  να  συγκροτείται   ειδική  τριμελής
επιτροπή  επιλογής  παιδιών  ξεχωριστά  για  κάθε  σταθμό  και  να  απαρτίζεται  από
τον/την Προϊστάμενο/νη του αντίστοιχου Τμήματος,  τον/την υπάλληλο που παρέχει
διοικητική υποστήριξη και τον/την αρχαιότερο/η υπάλληλο παιδαγωγικού προσωπικού
κατηγορίας  ΠΕ/ΤΕ.  Πιθανές  ενστάσεις  θα  εξετάζονται  σε  δευτεροβάθμια  τριμελή
επιτροπή,  η  οποία  θα  αποτελείται  από  τον/την  αρμόδιο/α  αντιδήμαρχο,  τον/την
Προϊστάμενο/η Διεύθυνσης  Παιδικών σταθμών και τον/την Προϊστάμενο/η Τμήματος
Παιδικών Σταθμών και Εποπτείας......”

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

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
 την υπ’ αρ. 412/21-02-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με το υπ' αρ.

24262/2018 διαβιβαστικό έγγραφο
 την υπ' αρ. 17066/565/2018 εισήγηση Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (Τμήμα

Παιδικών Σταθμών)
 ΦΕΚ 4249/Β/05-12-2017
 τις υπ' αρ. 509/2017, 1555/2015 και 931/2015 Α.Ο.Ε.
 τις υπ' αρ. 536/2017, 829/2015 και 1469/2015 ΑΔΣ
 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
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 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»

 τα άρθρα 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 79 του Ν. 3463/06

και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί  τις  υπ'  αριθμ.  829/2015,  1469/2015  και  536/2017  Αποφάσεις  Δημοτικού
Συμβουλίου με τις οποίες καθορίστηκαν τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτούντων για
φιλοξενία παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών
του Δήμου Θεσσαλονίκης, λόγω της δημοσίευσης του νέου  Πρότυπου Κανονισμού
(ΠΚ) ( ΦΕΚ 4249 τ Β’ /05.12.2017),  ο οποίος αποτελεί πλαίσιο για τη λειτουργία των
Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, που λειτουργούν εντός νομικών
προσώπων των Δήμων ή ως υπηρεσία του δήμου. 

Α)  Εγκρίνει  την  κατάταξη  των  αιτήσεων  των  υποψηφίων  για  φιλοξενία  παιδιών
σύμφωνα με τον παρακάτω  πίνακα  μοριοδότησης:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μονογονεϊκή  Οικογένεια 40 μόρια
Γονείς σπουδαστές ή φοιτητές ή στρατευμένοι 20 μόρια
Αν υπάρχει παιδί ΑΜΕΑ> 35% στην οικογένεια 20 μόρια

Γονιός ΑΜΕΑ>50% 20 μόρια
Άνεργος Πατέρας  (δελτίο ανεργίας) 10 μόρια
Άνεργη  Μητέρα  (δελτίο ανεργίας) 10 μόρια
Για κάθε παιδί της οικογένειας  (ανήλικο) έως 18 ετών   5 μόρια

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Εργαζόμενος  πατέρας 50 μόρια
Εργαζόμενη μητέρα 50 μόρια

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Κάτοικος  Δήμου Θεσσαλονίκης 20 μόρια

 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
Επανεγγραφή  Φοιτούντων  Παιδιών  50 μόρια

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Εισόδημα μέχρι 10.000,00 € 50 μόρια
Εισόδημα από 10.001,00 €-15.000,00 € 45 μόρια
Εισόδημα από 15.001,00 €-20.000,00 € 40 μόρια
Εισόδημα από 20.001,00 €-25.000,00 € 35 μόρια
Εισόδημα από 25.001,00 €-30.000,00 € 30 μόρια
Εισόδημα από 30.001,00 €-35.000,00 € 25 μόρια
Εισόδημα από 35.001,00 €-40.000,00 € 20 μόρια
Εισόδημα από 40.001,00 €-45.000,00 €     15 μόρια
Εισόδημα από 45.001,00 €-50.000,00 €                  10 μόρια
Εισόδημα από 50.001,00 €-55.000,00 € 5 μόρια
Εισόδημα από 55.001,00 € και πάνω 0 μόρια

Σε περίπτωση ίσου αριθμού μορίων στην κατάταξη προηγείται το παιδί με το μικρότε-
ρο οικογενειακό εισόδημα. 
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Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία, η επιλογή γίνεται μεταξύ των ισοβαθμούντων παιδιών
κατόπιν κλήρωσης η  οποία διενεργείται παρουσία των ενδιαφερομένων από την Ειδι-
κή  Επιτροπή Επιλογής Παιδιών  .

Εξαιρούνται της μοριοδότησης και εγγράφονται κατά προτεραιότητα: 
α) Παιδιά ορφανά από δύο γονείς.
β) Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα.
γ) Παιδιά των ανάδοχων οικογενειών που ορίζονται από το Δημοτικό Βρεφοκομείο
«Άγιος Στυλιανός» για το χρονικό διάστημα της αναδοχής.
δ) Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών
ε) Παιδιά στα οποία  παρουσιάζεται  ξαφνικά αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης
(θάνατος, σοβαρή ασθένεια, κλπ) και η οποία επιβεβαιώνεται  μετά  από Κοινωνική
Έρευνα.

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
α) Για εργαζόμενους: 

 Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργο-
δότη,  ή  αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου  τριμήνου του
τρέχοντος  έτους  ή σχετική  βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της
αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

 Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται εκκαθαριστικό
μισθοδοσίας. 

β) Για ελεύθερους επαγγελματίες:
 Αυτοαπασχολούμενους εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 Αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλί-
σεως από τον Ο.Γ.Α.,
γ) Για άνεργους γονείς απαιτείται: 
 Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημε-
ρομηνία  έναρξης  υποβολής  αιτήσεων εγγραφών,  με  εξαίρεση  την  περίπτωση του
πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας.
δ) Για γονείς με παιδί ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα ΑμεΑ, με
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται  βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή
βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
ε)  Για  την  εγγραφή παιδιού  αλλοδαπών γονέων στον  Παιδικό  Σταθμό  από τρίτες
χώρες, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και
η άδεια παραμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια παραμονής, απαι-
τείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής
της.
ζ) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό
δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
η) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπου-
δών από τη Γραμματεία της Σχολής.
θ) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρ-
μόδια στρατιωτική υπηρεσία.
ι) Για διαζευγμένους, απαιτείται  αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται
στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτη-
ση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική
απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γο-
νείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.
ια) Για τους κατοίκους  του Δήμου Θεσσαλονίκης  απαιτείται,  απόκομμα  από οποιο-
δήποτε  λογαριασμό  ΔΕΚΟ ή κινητού  τηλεφώνου
ιβ)Για τον ορισμό του οικογενειακού εισοδήματος απαιτείται η προσκόμιση του εκκα-
θαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους ή ακριβές αντίγραφο
της υποβληθείσας δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το συνολικό οικογενειακό
εισόδημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων.
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Οι αιτούντες, κατά την υποβολή της αίτησης, θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι ανή-
κουν σε κάποια από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες και κατά την εγγραφή του παι-
διού, θα προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. που θα  το αποδεικνύουν.  Σε
περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, αφαιρούνται τα επι-
πλέον μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας και γίνεται νέα κατάταξη στον πίνακα υπο-
ψηφίων για φιλοξενία παιδιών. 

Β) Εγκρίνει τη σύνταξη ξεχωριστών  πινάκων μοριοδότησης για τα βρέφη (από
6 μηνών έως 2,5 ετών) και ξεχωριστών πινάκων για τα νήπια (από 2,5 και άνω) στους
Βρεφονηπιακούς σταθμούς  όπου λειτουργούν   τμήματα βρεφών και νηπίων.

Γ)  Εγκρίνει  τον  ορισμό  τριμελούς  Ειδικής  Επιτροπής  Επιλογής  Παιδιών  η
οποία απαρτίζεται από την προϊσταμένη, από την υπάλληλο που παρέχει διοικητική
υποστήριξη στον παιδικό σταθμό και τον/την αρχαιότερο/η υπάλληλο παιδαγωγικού
προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ του κάθε σταθμού ξεχωριστά, προκειμένου να ελέγξει
και να αξιολογήσει τις αιτήσεις εγγραφής και στη συνέχεια να συντάξει τους σχετικούς
πίνακες. 

Δ) Εγκρίνει  τον ορισμό  δευτεροβάθμιας τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων η
οποία συγκροτείται από τον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο, από την Προϊστάμενη Διεύθυνσης
Παιδικών  σταθμών  και  τον/την  Προϊστάμενο/η  Τμήματος  Παιδικών  Σταθμών  και
Εποπτείας προκειμένου να εξετάζει  τις ενστάσεις της  Ειδικής Επιτροπής Επιλογής
Παιδιών.

Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Μειοψηφεί ο Δ.Σ. κ. Μ. Κωνσταντινίδης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεσσαλονίκη 04-04-2018 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΥΨΩ Γ. ΓΟΥΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ
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