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Αριθ. Αποφ. 212/2020 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 18/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενίας μη 

ωφελούμενων της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής 

ζωής» με πλήρη φάκελο που δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης (voucher) στα 

κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του  Δήμου Κασσάνδρας κατά την περίοδο 2020-2021.» 

 

Σήμερα,   Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., 

δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , email), συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας,  ύστερα από 

την 3373/01-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 και της 

παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκαν με τις 

αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 και σύμφωνα  με το 

άρθρο 1 του Ν 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)  άρθρο 10, το ΦΕΚ 3461/Β΄/19-

08-2020 που αφορά την επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής 

χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Μυκόνου της 

Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και στην 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το 

χρονικό διάστημα από 21.8.2020 έως και 31.8.2020 όπου παρατάθηκε έως 

12.10.2020 με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 61939/02.10.2020 (ΦΕΚ Β’ 4325/02.10.2020), προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  και τις Α.Π. 18318/13.03.2020 

(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  
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163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: 

Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια λήψης των μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 

της ημερησίας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενίας μη ωφελούμενων της Πράξης 

«Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» με πλήρη φάκελο που δεν 

έλαβαν αξία τοποθέτησης (voucher) στα κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(Κ.Δ.Α.Π.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Κασσάνδρας κατά την περίοδο 

2020-2021. 

 

Από τα email – ηλεκτρονική αλληλογραφία που απέστειλαν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου στη Γραμματεία Διοίκησης & Διεύθυνσης Επιχείρησης & Δ.Σ., ο Πρόεδρος 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην διά 

περιφοράς συνεδρίαση  τα παρακάτω οκτώ (08) μέλη: 

 

 

                      Παρόντες                                                        Απόντες 

 

1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                      1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ                

2. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                          3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                       

5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      

6. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

7. ΜΑΝΩΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                   

8. ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε  απαρτία, η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των Α.Π. 

18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 

6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίων 

του ΥΠ.ΕΣ., ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης Παπανικολάου 

Μαρία. 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής: 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας υπέβαλλε αίτηση προς την Ελληνική 

Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ύστερα από την υπ’ 

αριθ. Πρωτ. 9549/16.07.2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒ5465ΖΩ5-3Β2) πρόσκληση ενδιαφέροντος, 

για δομές τις επιχείρησης, όπου και εγκρίθηκαν. Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο 

κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, 

δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Ιουλίου του 2021, όση και η 

μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» για τους ωφελούμενους που 

επιλέχθηκαν. (ΦΕΚ 2774/Β’/08.07.2020 ΚΥΑ 71383/08.07.2020) 

 

Αιτήσεις επίσης υπέβαλλαν και ωφελούμενοι για να λάβουν αξία τοποθέτησης 

«voucher” σε αντίστοιχες δομές, οι οποίοι  έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 9549/16.07.2020 (ΑΔΑ: 

ΡΔΒ5465ΖΩ5-3Β2) πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..  

Όμως, αν και υπήρχαν από τους ωφελούμενους αιτήσεις για τις δομές  των ΚΔΠΑ, με 

πλήρη φάκελο, δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης (voucher) καθώς οι αιτήσεις 

πανελλαδικά φέτος πολλαπλασιάστηκαν από 67.000 πέρυσι σε 133.076 φέτος με 

αποτέλεσμα να μην επαρκεί η χρηματοδότηση. 

 

Συγκεκριμένα από τις 140 συνολικά προσφερόμενες θέσεις της επιχείρησης των 

Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κασσάνδρας καλύπτονται από ωφελούμενες του 

προγράμματος οι 63 θέσεις και από τις  530 συνολικά προσφερόμενες θέσεις της 

επιχείρησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Κασσάνδρας καλύπτονται από ωφελούμενες του 

προγράμματος οι 227 θέσεις.  

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά με τα οριστικά αποτελέσματα των ωφελούμενων 

της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του Προέδρου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας στις 27.08.2020 όπου τιμώντας τον 

Κοινωφελή χαρακτήρα  της επιχείρησης και ειδικά σε αυτή τη δύσκολή περίσταση της 

πανδημίας, δεσμευτήκαμε να στηρίξουμε τις εργαζόμενες, άνεργες και οικονομικά 

ασθενείς οικογένειες και να φιλοξενηθούν στα ΚΔΑΠ του Δήμου μας, παιδιά που έτσι 

κι αλλιώς δεν δικαιούνται voucher, με χαμηλά τροφεία. 
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Με την υπ’ αριθ. 193/2020 (ΑΔΑ: ΩΧΡ2ΟΛΣ4-9ΩΞ) απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ., 

ανανεώθηκαν ομόφωνα όλες οι συμβάσεις ΙΔΟΧ 34 απασχολούμενων στις δομές της 

επιχείρησης μέχρι 31/08/2021. 

 

Με την υπ’ αριθ. 202/2020 (ΑΔΑ: 9ΑΑΨΟΛΣ4-Θ4Σ) απόφαση της επιχείρησης ορίσαμε 

για τις υπόλοιπες θέσεις των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου 

Κασσάνδρας, ωφελούμενων που δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης voucher τα παιδιά 

τους, για ΚΔΑΠ του Δήμου μας, το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) το χρόνο 

(μειωμένο κατά 100,00€σε σχέση με πέρυσι) ως τροφεία προκειμένου να καλυφθεί 

μέρος των εξόδων λειτουργίας των ανωτέρω δομών. 

 

Όμως μετά το δελτίο τύπου του ΥΠ.ΕΣ. όπου ο Υπουργός κ. Θεοδωρικάκος 

ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν τα δημοτικά ΚΔΑΠ με πρόγραμμα ύψους 10 εκατ. Ευρώ 

για να μη κλείσει κανένα ΚΔΑΠ σε Δήμους, όπως επίσης κανένας εργαζόμενος να μην 

απολυθεί, εξήγησε ότι όσες οικογένειες δεν πήραν voucher για τα παιδιά τους και το 

δικαιούνται, μπορούν, πλέον, να απευθυνθούν, αν θέλουν, στα δημοτικά Κέντρα 

Απασχόλησης Παιδιών, τα οποία είναι σε θέση να υποδεχτούν πολλές χιλιάδες παιδιών. 

 

Μετά από αυτή την ανακοίνωση - δέσμευση του Υπουργού και θέλοντας να 

εξυπηρετήσουμε όσο τον δυνατόν πιο γρήγορα τις οικογένειες  που δεν πήραν 

voucher αλλά το δικαιούνται και χωρίς να περιμένουμε  νέα ανακοίνωση, προτείνω τη 

ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία μη ωφελούμενων της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής & 

επαγγελματικής ζωής» με πλήρη φάκελο που δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης (voucher) 

στα κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του  Δήμου Κασσάνδρας κατά την περίοδο 2020-2021. 

 

Πιο συγκεκριμένα για το σχ. Έτος  2020-2021 και λόγω της περιορισμένης  διάθεσης 

voucher, προτεραιότητα στη φιλοξενία παιδιών στις δομές της Κ.Ε.∆Η.Κ θα έχουν οι εν 

δυνάμει ωφελούμενοι της Πράξης, οι οποίοι αιτήθηκαν την ένταξή τους στο 

πρόγραμμα, μοριοδοτήθηκαν πληρώντας τα κριτήρια µε πλήρη φάκελο, όμως δεν 

κατάφεραν να εξασφαλίσουν "αξία τοποθέτησης" - voucher για την περίοδο 2020-

2021. Σε περίπτωση απόκτησης voucher, ο ίδιος ωφελούμενος θα παραμείνει στη δομή 

ως δικαιούχος της πράξης. Σε περίπτωση που κάποιες από τις κενές θέσεις καλυφθούν 

από δικαιούχους voucher σε μια ενδεχόμενη Β' κατανομή, θα μειωθεί αντίστοιχα και ο 

αριθμός των θέσεων που θα διατεθούν σε δωρεάν φιλοξενία. Αιτήσεις για τις 

παραπάνω θέσεις δωρεάν φιλοξενίας θα υποβάλλονται κατόπιν ειδικής πρόσκλησης, 

στην οποία θα καθορίζονται και τα δικαιολογητικά, που θα απαιτείται να 

προσκομιστούν. Με τη δωρεάν φιλοξενία η Κοινωφελής Επιχείρηση θα μπορέσει να 
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συνεχίσει να επιτελεί το κοινωνικό της έργο και να διευκολύνει την εργαζόμενη 

μητέρα και την ταλαιπωρημένη ελληνική οικογένεια σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. 

Επιπλέον οι δομές της θα παραμείνουν ζωντανές και διαθέσιμες στους δημότες και θα 

αξιοποιηθούν οι 28 απασχολούμενοι στα Κ∆ΑΠ της Κ.Ε.∆Η.Κ. µε συβάσεις Ι∆ΟΧ, ώστε 

κανένας τους να µην κινδυνεύσει να απωλέσει την εργασία του (πολλοί εξ αυτών 

εργάζονται ήδη 8-10 χρόνια). Το εργασιακό δικαίωμα των ανθρώπων αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα για μια Κοινωφελή Επιχείρηση 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

 

o Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) 

o την υπ’ αριθ. 9549/16.07.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 

o ΦΕΚ 2774/Β’/08.07.2020 ΚΥΑ 71383/08.07.2020 

o το Δελτίο Τύπου του ΥΠ.ΕΣ στις 9/9/2020 

o τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 613/28.11.2011 (ΑΔΑ: 457ΦΟΛΣ4-Ξ0Τ) Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας των ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΚ  

o τις Άδειες ίδρυσης & Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  

του Δήμου Κασσάνδρας που χορηγήθηκαν από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 

o την ΥΑ Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951/09.10.2001 (ΦΕΚ 1397/τ. Β’/22.10.2001) 

«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις 

Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

o την υπ’ αριθ. 202/2020 (ΑΔΑ: 9ΑΑΨΟΛΣ4-Θ4Σ) απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

o τους οριστικούς πίνακες δικαιούχων ή μη αξίας τοποθέτησης (voucher) που 

ανακοίνωσε η ΕΕΤΑΑ στις 20.8.2020 

o την ανάγκη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες 

o την εισήγηση του προέδρου 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α. Εγκρίνει τη ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία μη ωφελούμενων της Πράξης «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στα ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου Κασσάνδρας κατά την περίοδο 2020-2021. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν με 

φιλοξενία οι κενές θέσεις μέχρι συμπλήρωσης της πλήρους δυναμικότητας κάθε 

Κ.Δ.Α.Π. Σε περίπτωση που κάποιες από τις κενές θέσεις καλυφθούν από δικαιούχους 
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voucher σε μια ενδεχόμενη Β’ κατανομή, θα μειωθεί αντίστοιχα και ο αριθμός των 

θέσεων που θα διατεθούν σε δωρεάν φιλοξενία. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης  στο τμήμα Παιδείας 

και Παιδικής Μέριμνας και στις δομές της ΚΕΔΗΚ για να προβούν σε περεταίρω 

ενέργειες σύμφωνα με τον νόμο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό 212/2020 . 

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη 

1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

2. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

3. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

6. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7. ΜΑΝΩΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8. ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

Λειβαδιώτης Ηρακλής 
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