
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το πρακτικό της αριθ. 7/2020τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου τουΟργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης.
Αριθμός απόφασης 32/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Καθορισμός του ύψους και των όρων καταβολής της οικονομικής εισφοράς, των
εκπτώσεων και απαλλαγών για τη φοίτηση των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά
τη σχολική περίοδο 2020-2021.».Στην Κατερίνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα09:00 π.  μ. συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση,  διά περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΟργανισμούΠαιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης ύστερα από την αριθ. 386/23-04-2020έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 74 του ν.4555/2018.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 15 μελών βρέθηκανπαρόντες 14  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ1. Τσιαμπέρας Νικόλαος 1. Κεχαγιοπούλου Πολυξένη2. Ιορδανίδης Παναγιώτης3. Τσιουκάνης Κων/νος4. Μακρίδου Παρθένα5. Τασχουνίδης Χρήστος6. Μπεϊνάς Ιωάννης7. Ρέχας Κων/νος8. Κουκουλιάτα Ευαγγελία9. Παυλίδης Θεόδωρος10. Κοϊδου Ζωή11. Παππά Μυράντα12. Μπατάλα Καλλιόπη13. Τερζίδου Μαρία14. Πάτσιου ΕλένηΗ Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιαςυγείας ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τηλειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης τουΚορωναιού COVID-19» και την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ζήσκου Μαρία.Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ τα εξής:Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών καιΒρεφονηπιακών Σταθμών, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού  Προσώπου, να  ορίζει κριτήριαεπιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών, που δενείναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».Είναι γνωστό σε όλους μας τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όλες οι Ελληνικέςοικογένειες. Πολλοί γονείς έχουν χάσει την εργασία τους ή εργάζονται περιστασιακά. Η ευαισθησία μας είναιδεδομένη, χωρίς να παραβλέπονται οι ανάγκες των παρεχομένων υπηρεσιών. Η κλίμακα τροφείων πουπροτείνεται, ανάλογα με  το δηλωθέν εισόδημα και της  οικογενειακής κατάστασης, είναι δίκαιος  τρόποςαντιμετώπισης και προσδιορισμού αυτών.
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Προτείνω, λόγω των δύσκολων οικονομικών καταστάσεων που  βιώνουμε όλοι να γίνει μιαμικρή αλλαγή στις κατηγορίες ως εξής:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2020-20210,00 – 3.000 € 0€3.000 – 5.000 € 20€5.001 – 12.000 € 50€12.001 – 16.000 € 70€16.001 – 20.000 € 80€20.001 – 25.000 € 100€25.001 – 30.000 € 110€30.001 - 40.000 € 120€40.001 και άνω 130€Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεικές οικογένειες, χήρες / χήροι ή διαζευγμένες /οι με εισόδημα:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2020-20210,00 – 6.000 € Δωρεάν6.001 – 12.000 € 40€12.001 – 18.000 € 50€18.001 και άνω € 70€

Σε όλες τις κατηγορίες για το δεύτερο παιδί γίνεται έκπτωση 30 % και για το τρίτο παιδί
γίνεται έκπτωση 50%.

Αν κάποιος γονέας επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή των τροφείων για όλη τη χρονιά θα
γίνεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού .Για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον 3ο & 7ο παιδικό σταθμό, στο Σβορώνο ισχύει η έκπτωση 30% επίτου ανωτέρω πίνακα τροφείων.

Το ποσό των τροφείων που αναλογεί στο οικογενειακό εισόδημα κάθε παιδιού θεωρείται
μηνιαία καταβολή αρχής γενομένης από το μήνα πρόσκλησης και παρουσίας του παιδιού,
αποτελεί δε υποχρέωση για όλο το διάστημα λειτουργίας του σταθμού, δηλαδή λήγει
31/7/2021 ανεξαρτήτως διακοπών.Η καταβολή των τροφείων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος μήνα . Οιοφειλές πρέπει να τακτοποιούνται εντός του μήνα διαφορετικά θα βεβαιώνονται ταμειακά και θαβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Αν παρέλθουν δύο μήνες και δεν εξοφληθούν τα τροφεία τοπαιδί διαγράφεται από τον σταθμό.Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού, για διάστημα 10 ημερών και πάνω, θα γίνεται ανάλογη περικοπήτων τροφείων μετά από αίτηση του γονέα και προσκόμιση βεβαίωσης παιδιάτρου (θεωρημένη από τονΙατρικό Σύλλογο για τους ιδιώτες).Τις διατάξεις των άρθρων  240, 233, 234, 95, 96 του Δ.Κ.Κ. (ΠΔ 3463/2006).Και  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.Το Δ.Σ  λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΟρίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες τωνφιλοξενούμενων παιδιών, που δεν είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής καιΕπαγγελματικής Ζωής», ως εξής:
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2020-20210,00 – 3.000 € 0€3.000 – 5.000 € 20€5.001 – 12.000 € 50€12.001 – 16.000 € 70€16.001 – 20.000 € 80€20.001 – 25.000 € 100€25.001 – 30.000 € 110€30.001 - 40.000 € 120€40.001 και άνω 130€Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεικές οικογένειες, χήρες / χήροι ή διαζευγμένες /οι με εισόδημα:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2020-20210,00 – 6.000 € Δωρεάν6.001 – 12.000 € 40€12.001 – 18.000 € 50€18.001 και άνω € 70€

Σε όλες τις κατηγορίες για το δεύτερο παιδί γίνεται έκπτωση 30 % και για το τρίτο
παιδί γίνεται έκπτωση 50%.

Αν κάποιος γονέας επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή των τροφείων για όλη τη χρονιά θα
γίνεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού .Για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον 3ο & 7ο παιδικό σταθμό, στο Σβορώνο ισχύει η έκπτωση 30% επίτου ανωτέρω πίνακα τροφείων.

Το ποσό των τροφείων που αναλογεί στο οικογενειακό εισόδημα κάθε παιδιού θεωρείται
μηνιαία καταβολή αρχής γενομένης από το μήνα πρόσκλησης και παρουσίας του παιδιού,
αποτελεί δε
υποχρέωση για όλο το διάστημα λειτουργίας του σταθμού, δηλαδή λήγει 31/7/2021
ανεξαρτήτως διακοπών.Η καταβολή των  τροφείων  είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος μήνα .Οι οφειλές πρέπει να τακτοποιούνται εντός του μήνα διαφορετικά θα βεβαιώνονται ταμειακά και θαβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Αν παρέλθουν δύο μήνες και δεν εξοφληθούν τα τροφεία τοπαιδίδιαγράφεται από τον σταθμό.Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού, για διάστημα 10 ημερών και πάνω, θα γίνεται ανάλογη περικοπήτων τροφείων μετά από αίτηση του γονέα και προσκόμιση βεβαίωσης παιδιάτρου (θεωρημένη απότονΙατρικό Σύλλογο για τους ιδιώτες).Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2020.Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:Ο Πρόεδρος ΤαΜέληΑκολουθούνυπογραφέςΑκριβέςαπόσπασμαΚατερίνη 27-04-
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