
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                    
       ΝΠΔΔ Κ.Π.Φ.Α      
       ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                                                                                                            

                                                                                                  ΕΞΟΧΗ 18/05/2020 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 353 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από   το  Πρακτικό   αριθμ. 3ης  Συνεδρίασης του Δ .Σ. του Νομικού Προσώπου 
"Κ.Π.Φ.Α."   Δήμου Τοπείρου.   
Αρ. Απόφασης: -8-     
                                                                                       

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ : «Έγκριση Ανακοίνωσης για Επανεγγραφές  και Νέες Εγγραφές 

νηπίων σχολικής περιόδου 2020-2021  στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ‘’ΚΠΦΑ’’ 

Δ. Τοπείρου». 

Στην  Εξοχή  και  στο Γραφείο του ΝΠΔΔ  σήμερα 18/05/2020,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα—
10:00 --π.μ.. συνήλθε   σε  τακτική συνεδρίαση   το  Δ. Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
"Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου"   ύστερα   από  την 351/13-05-2020 έγγραφη  πρόσκληση    του  
Προέδρου   του  Διοικητικού  Συμβουλίου   που  επιδόθηκε   σε  κάθε  σύμβουλο σύμφωνα   με  
τα  άρθρα 95, 234 και 240 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ., Ν. 3463/’06.  

Υπάρχει   νόμιμη  απαρτία  ( άρθρ. 96, παρ. 2 του ΔΚΚ Ν. 3463/’06  εφόσον  σε  σύνολο  
5  μελών  ήταν  παρόντα  τα  ----3---,απόντες ήταν τα Μέλη: Μπαμπαϊτου Ουρανία και Δαλάτσης 
Κων/νος, ήτοι : 

 
                                Παρόντες                              Απόντες                                         

1. Παπαδόπουλος Δημήτριος  Πρόεδρος                     ------------------------  
2. Κετίπης Αριστείδης  Αντιπρόεδρος              --------------------------  
3. -------------------------------------   Μέλος                          Δαλάτσης Κων/νος   
4. Βουλγαράκη-Χατζοπούλου Μαλαμ. Μέλος                          ---------------------------  
5. --------------------------------------------  Μέλος                           Μπαμπαΐτου Ουρανία  

 
 Στην Συν/ση παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η Λερίδου Σοφία, Προϊστ. 

Δ/νσης του ΝΠΔΔ,( σύμφ. Με την αρ. 1η/07-01-2020 απόφ. Προέδρου Δ.Σ. ΑΔΑ: Ψ9ΕΔΟΛΤΧ-
ΨΗΜ). 
 

Ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου εισηγούμενος το  μοναδικό Θέμα της 

Συνεδρίασης: «Έγκριση Ανακοίνωσης για Επανεγγραφές  και Νέες Εγγραφές νηπίων 

σχολικής περιόδου 2020-2021». 

Θέτει υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 41087/05-12-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4249/τ. Β ) « 
Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών» 

2. Την αρ. 38/42412/11-12-2017 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργ. Τ.Α. του 
Υπ. Εσωτερικών «Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» 

3. Την παρ. 3, της  αρ. 40η/2016 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου"  
περί καταβολής τροφείων. 

4. Την 143/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τοπείρου και την 16291/22-12-2016 
απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρ. Διοίκησης Μακεδ.- Θράκης (έλεγχος 
νομιμότητας).  

Συνεχίζει λέγοντας ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 41087/05-12-
2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4249 Β’), δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς 
έχουν τα νήπια ηλικίας 2,5 ετών ( 30 μηνών ) ως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί  κατά την ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (01-09-2020), να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 
ετών. 
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 Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε: 
Οι Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επανεγγραφής και εγγραφής γίνονται δεκτές 
από 19 Μαΐου 2020 μέχρι 19 Ιουνίου 2020, είτε με αποστολή αυτών στο E mail: 
k.p.f.a.@topeiros.gr, ή με ΦΑΞ στο 2541094481 και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό με 
φυσική παρουσία (τηρουμένων των μέτρων προστασίας λόγω κοροναϊού) και από τις 
8.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. στον Παιδικό Σταθμό ΕΞΟΧΗΣ του ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δ. 
ΤΟΠΕΙΡΟΥ στην ΕΞΟΧΗ. 
 Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές 
θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. 
 
Η επιλογή των νηπίων εγκρίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τα  αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά και την έκδοση των 
αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. 
 
Για Πληροφορίες και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
2541094019 και 2541094344 και από τις 8.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι: 

1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού. (έντυπη αίτηση που 
διαθέτουν οι υπεύθυνοι των Παιδικών Σταθμών). 

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.  
3. Ιατρική Βεβαίωση Παιδιάτρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του 

παιδιού καθώς και  φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του και της 
σελίδας  με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του 
παιδιού. 

4. Για εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα. 
5. Βεβαίωση εργοδότη όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι με προσδιορισμό του 

ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων 
των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.  

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης του 
τρέχοντος οικονομικού Έτους. 

Λοιπά δικαιολογητικά περί απαλλαγής από την καταβολή τροφείων: 
 

1. Άνεργοι γονείς: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του 
γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

2. Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%: Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής 
Επιτροπής. 

3. Πολύτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για τους πολύτεκνους ή Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής κατάστασης 

4. Οικογένεια με τρία παιδιά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
5. Άγαμοι γονείς: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα 
6. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής 

διαζυγίου και δικαστική απόφαση για επιμέλεια παιδιών. 
7. Γονείς φοιτητές: Βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής. 
8. Γονέας στρατιώτης: Βεβαίωση από το Στρατό. 
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/΄86, για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του 

παιδιού (σε περίπτωση λοιπών κοινωνικών κριτηρίων).  
 

Οι αιτήσεις Επανεγγραφών για τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς, 
γίνονται επίσης το διάστημα από 19 Μαΐου 2020, μέχρι 19 Ιουνίου 2020, απαραίτητα 
δικαιολογητικά είναι αυτά που αφορούν απαλλαγή από καταβολή τροφείων ή όταν υπάρχουν 
μεταβολές γενικά.  
 
Οικονομική συνεισφορά γονέων 

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των εγγεγραμμένων νηπίων καταβάλλουν για τη φιλοξενία 
των παιδιών τους μηνιαία εισφορά (οικονομική συμμετοχή) για όλο το σχολικό έτος 
ανεξαρτήτως παρουσιών του παιδιού. Νήπια που αιτιολογημένα απουσιάζουν ( λόγοι υγείας ή 
λοιποί οικογεν. Λόγοι) πάνω από δέκα πέντε (15) συνεχόμενες ημέρες δεν καταβάλλουν την 
μηνιαία εισφορά. 

Δεν καταβάλλεται η οικονομική εισφορά μόνο για τον μήνα Αύγουστο που τα Τμήματα 
Προσχολικής Αγωγής αναστέλλουν τη λειτουργία τους.  

Κατά τον μήνα προσαρμογής του νέου εγγεγραμμένου νηπίου, αν η φιλοξενία του 
ξεκινά από τις 15 του μήνα, οι γονείς καταβάλλουν το μισό της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής 
που τους αναλογεί. Αν η προσαρμογή ξεκινά από τις 25 και μετά δεν καταβάλλεται η οικονομική 
συμμετοχή. Εξυπακούεται ότι οι γονείς των παιδιών που προσαρμόζονται από την 1η μέχρι τις 
14 του μήνα καταβάλλουν όλο το ποσό της οικονομικής συμμετοχής.  
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 Η μηνιαία εισφορά καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, από αποδεδειγμένα 
περιουσιακά στοιχεία και από κοινωνικά κριτήρια.  
 
Σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα καταβάλλονται τα εξής ποσά μηνιαίας 
εισφοράς: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Έως 5.000,00 0,00 ευρώ 

5.001,00 – 10.000,00 10,00 ευρώ 

10.001,00 – 15.000,00 15,00 ευρώ 

15.001,00 – 20.000,00 20,00 ευρώ 

20.001,00 – 30.000,00 25,00 ευρώ 

                  30.001,00 – και άνω 30,00 ευρώ 

 
Οι άνεργες μητέρες να ενημερωθούν σχετικά με την Ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο 
Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ( www.eetaa.gr ) 
 
 Απαλλάσσονται από την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς:  
-Οι άπορες οικογένειες αν με οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο αποδείξουν την απορία τους.  
- Οι δύο άνεργοι γονείς  
- Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμος ή γονέας σε χηρεία, κλπ) με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ. Από 15.001,00 και πάνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα 
αφού αφαιρεθεί το ποσό των 15.000,00 ευρώ.  
- Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000,00 
ευρώ. Από 25.001,00 καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 
25.000,00 ευρώ.  
- Όταν ο ένας γονέας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και το ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 20.000,00 ευρώ. Από 20.001,00 και πάνω καταβάλλουν το 
ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 20.000,00 ευρώ.   
Οι οικογένειες που έχουν εγγεγραμμένα στα Τμήματα Προσχολικής αγωγής περισσότερα του 
ενός παιδιά , καταβάλλουν τις αναλογούσες μηνιαίες εισφορές μειωμένες κατά 50% για το 2ο 
παιδί , για το 3ο παιδί την εισφορά του 2ου μειωμένη κατά 50% κλπ.  
Η μηνιαία εισφορά καταβάλλεται μέχρι 15 κάθε μήνα στην Προϊσταμένη του τμήματος  Π. Σ. του 
οποίου φιλοξενείται το νήπιο και η οποία είναι υποχρεωμένη για την έκδοση Γραμματίου 
είσπραξης προς τον γονέα. 
Αποφάσεις απαλλαγής ή μείωσης μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής προηγούμενης σχολικής 
περιόδου δεν ισχύουν και επανεξετάζονται με την επανεγγραφή του νηπίου για την νέα σχολική 
περίοδο. 

Τα Μέλη του Δ.Σ, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική 
συζήτηση και έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ. 41087/05-12-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4249/τ. Β ) « 

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών» 

2. Την αρ. 38/42412/11-12-2017 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργ. Τ.Α. του 
Υπ. Εσωτερικών «Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» 

3. Την 40η/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.  (ΑΔΑ: 6ΚΒΑΟΛΤΧ-2ΚΣ) 
4. Την 143η/2016 απόφαση Δ.Σ. του Δ. Τοπείρου (7Ε0ΦΩΗΨ-Ν63) 
5. Την Α.Π.16291/22-12-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης 

Μακεδ. – Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας (ΨΕΖ3ΟΡ1Υ-6ΕΞ) 
6. Την αρ. 4549/28-8-2018 άδεια λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Τοξοτών Δ. Τοπείρου. 
7. Την αρ. 4550/28-8-2018 άδεια λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Μαγγάνων Δ. Τοπείρου 
8. Την αρ. 485η /7290/31-12-2019 απόφαση Δημάρχου Δ. Τοπείρου προσωρινή άδεια 

λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Εξοχής Δ. Τοπείρου. 
9. Την αρ. 484/7289/31-12-2019 απόφαση Δημάρχου Δ. Τοπείρου προσωρινή άδεια 

λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Αβάτου Δ. Τοπείρου. 
 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνουν την Ανακοίνωση Επανεγγραφών και νέων Εγγραφών νηπίων τα 
οποία κατά την 01-09-2020 συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών (30 μηνών ) για 
τους Παιδικούς Σταθμούς ΑΒΑΤΟΥ, ΕΞΟΧΗΣ, ΜΑΓΓΑΝΩΝ, ΤΟΞΟΤΩΝ, από 19 Μαΐου 
2020, μέχρι 19 Ιουνίου 2020, σχολικής περιόδου 2020-2021.  

Καθορίζουν την διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών και ορίζουν τα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του Προέδρου. Εφόσον υπάρχουν 
κενές θέσεις, αιτήσεις εγγραφών θα γίνονται δεκτές και μέχρι την κάλυψη αυτών. 
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Η παρούσα Απόφαση, καθώς Περίληψη Ανακοίνωσης να αναρτηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ Κ.Π.Φ.Α. Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ στην ΕΞΟΧΗ και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου: www.topeiros.gr και η περίληψη Ανακοίνωσης να 
τοιχοκολληθεί σε οικισμούς του Δήμου Τοπείρου. 
Αναθέτουν στον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.  

 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό -8- 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής : 

 
          Ο Πρόεδρος                              Η γραμμ.                                         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                                
 
 
                                                                                                                ΚΕΤΙΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                               
                                                                                                                             Τα Μέλη 
                                                                                                   ΔΑΛΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   (ΑΠΩΝ)                                                              
                                                                                                  ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜ. 
                                                                                                 ΜΠΑΜΠΑΪΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΑΠΟΥΣΑ)                                                         
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               
                                                           ΛΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

Ακριβές απόσπασμα 
                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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