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Αριθ. Αποφ. 75/2021 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 18/2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία παιδιών εκτός προγράμματος 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στους Παιδικούς 

Σταθμούς και στα κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 

& την έγκριση ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενίας μη ωφελούμενων της Πράξης 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και 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 2021-2022).» 

 

Σήμερα,   Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα από 09:00 π.μ. έως 14:00 

μ.μ., δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email 

praktikogr@kedik.com.gr και μηνύματος στον αριθμό του Προέδρου 

6979.790.415) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας,  ύστερα από την 2388/17-09-2021 

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 74 του ν. 4555/19.07.2018 και σύμφωνα  με το άρθρο 1 του Ν 

4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) 
Διεύθυνση: Κασσάνδρου 2, Καλλιθέα  

Τ.Κ.: 63077 Χαλκιδική 

ΤΗΛ.: 23740.20060-23997 

FAX: 23740.24851 

e-mail: kedik@otenet.gr 
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Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)  άρθρο 10, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. ΚΥΑ 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12.09.2021 (ΦΕΚ 4206/12.09.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη 

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 6:00..»   και των Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ. 4600/16.03.2021 

(ΑΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-156), 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 

40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: 

Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), 

426/Α.Π.77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 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 τη φιλοξενία παιδιών εκτός προγράμματος «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στους Παιδικούς Σταθμούς και στα 

κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) & την έγκριση ΔΩΡΕΑΝ 

φιλοξενίας μη ωφελούμενων της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

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 2021-2022 

 

Από τα email – ηλεκτρονική αλληλογραφία που απέστειλαν τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου στη Γραμματεία Διοίκησης & Διεύθυνσης Επιχείρησης & 

Δ.Σ. και τα μηνύματα στον αριθμό κινητού του Προέδρου 6979.790.415, ο 

Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν και ήταν 

παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση  τα παρακάτω επτά (07) μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ(Πρόεδρος)        ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Τακτικό μέλος) 

2. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Αντιπρόεδρος)                               2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Τακτικό μέλος) 

3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Τακτικό μέλος) 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Τακτικό μέλος) 

4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Τακτικό μέλος) 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τακτικό μέλος) 

5. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τακτικό μέλος)  

6. ΜΑΝΩΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό μέλος)  

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-5168420.08.2021-ΦΕΚ-389921.08.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-5168420.08.2021-ΦΕΚ-389921.08.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-5168420.08.2021-ΦΕΚ-389921.08.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-5168420.08.2021-ΦΕΚ-389921.08.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-5168420.08.2021-ΦΕΚ-389921.08.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-5168420.08.2021-ΦΕΚ-389921.08.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-5168420.08.2021-ΦΕΚ-389921.08.2021-τεύχος-Β.pdf
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7. ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Αναπληρωματικό 

μέλος) 

 

 

 

                 

Αφού διαπιστώθηκε  απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης 

Παπανικολάου Μαρία. 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τα παρακάτω: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Το ΦΕΚ 3116/ΤΕΥΧΟΣ Β/15.07.2021 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της  Δράσης 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, 

συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 

Εταιρικού Συμφώνου για το  Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.» 

 Την υπ’ αρίθμ. 9033/16.07.2021 (ΑΔΑ: 93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δικαιούχους για υποβολή αιτήσεων 

συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

 Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 613/28-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΦΟΛΣ4-Ξ0Τ) εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

 Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 612/28-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΦΟΛΣ4-ΑΦΨ) εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

 Την υπ’ αριθ. 66/31-08-2021(ΑΔΑ: ΡΚΥ7ΟΛΣ4-ΓΝ3) απόφαση της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

με θέμα «Λήψη απόφασης για  την ανανέωση των συμβάσεων προσωπικού 

Ι.Δ.Ο.Χ. συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» , που απασχολείται στους 

Παιδικούς Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του 

Δήμου Κασσάνδρας περιόδου 2021-2022.» 
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 Την αίτηση που υπέβαλε η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας προς 

την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) 

ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 9033/16.07.2020 (ΑΔΑ: 93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) 

πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τις εξής δομές: «Παιδικός Σταθμός 

Πευκοχωρίου», «Παιδικός Σταθμός Νέας Σκιώνης», «Παιδικός Σταθμός 

Αφύτου», «Παιδικός Σταθμός Νέας Φώκαιας», «Παιδικός Σταθμός 

Καλάνδρας» και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

«ΚΔΑΠ Νέας Φωκαίας», «ΚΔΑΠ Καλλιθέας», «ΚΔΑΠ Κασσανδρείας», 

«ΚΔΑΠ Καλάνδρας», «ΚΔΑΠ Νέας Σκιώνης», «ΚΔΑΠ Παλιουρίου», 

«ΚΔΑΠ Πευκοχωρίου» και «ΚΔΑΠ Πολυχρόνου» οι οποίες 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 2021 έως την 31η Ιουλίου του 2022, όση και η μέγιστη 

διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» για τις ωφελούμενες που θα 

επιλεγούν. (ΦΕΚ 3116/Β’/15.07.2021 ΚΥΑ 78812/15.07.2021) 

 

 Τις αιτήσεις που υπέβαλλαν οι ωφελούμενοι για να λάβουν αξία τοποθέτησης 

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

προϋποθέσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 9033/16.07.2021 (ΑΔΑ: 

93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., όμως, αν 

και υπήρχαν από τους ωφελούμενους αιτήσεις για τις δομές  με πλήρη φάκελο, 

δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης (voucher) όλοι, καθώς δεν επαρκούσε η 

χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα από τις 140 συνολικά προσφερόμενες θέσεις 

της επιχείρησης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κασσάνδρας καλύπτονται 

από ωφελούμενες του προγράμματος οι 82 θέσεις και από τις  530 συνολικά 

προσφερόμενες θέσεις της επιχείρησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Κασσάνδρας 

καλύπτονται από ωφελούμενες του προγράμματος οι 250 θέσεις.  

 

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά: 

 

Α. Οι υπόλοιπες θέσεις των Παιδικών Σταθμών, συμπεριλαμβανομένου και το 10% 

της δυναμικότητας τους και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του 

Δήμου Κασσάνδρας να καλυφθούν από παιδιά εκτός χρηματοδότησης του 

προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ως 

εξής:  

 

1. Για τις υπόλοιπες θέσεις των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Κασσάνδρας, ωφελούμενων που δεν είχαν πλήρη 
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φάκελο ή δεν δικαιούνταν να κάνουν αίτηση μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α. και δεν έλαβαν 

αξία τοποθέτησης voucher τα παιδιά τους, για ΚΔΑΠ του Δήμου μας, να τους 

επιβληθεί το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) το χρόνο  ως τροφεία 

προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων λειτουργίας των ανωτέρω δομών, 

το οποίο θα πληρωθεί σε 10 ισόποσες δόσεις. Η περίοδος υποβολής των 

αιτήσεων για την συμμετοχή παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών Δήμου Κασσάνδρας προτείνω να γίνει από την ημερομηνία ανάρτησης 

της απόφασης. 

 

Για τους ωφελούμενους με πλήρη φάκελο που δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης 

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

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Κασσάνδρας (περίοδο 2021-2022) 

προτείνω τη ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία αυτών των παιδιών, θέλοντας να 

εξυπηρετήσουμε τις οικογένειες που δεν πήραν voucher αλλά το δικαιούνται. 

Με τη δωρεάν φιλοξενία η Κοινωφελής Επιχείρηση θα μπορέσει να συνεχίσει να 

επιτελεί το κοινωνικό της έργο και να διευκολύνει την εργαζόμενη μητέρα και την 

ταλαιπωρημένη ελληνική οικογένεια σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Πιο 

συγκεκριμένα για το σχ. Έτος  2021-2022 και λόγω της περιορισμένης  

διάθεσης voucher, προτεραιότητα στη φιλοξενία παιδιών στις δομές της Κ.Ε.∆Η.Κ 

προτείνω να  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 2021-2022. 

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.  

 

 

2. Για τις  υπόλοιπες Θέσεις του Παιδικού Σταθμού Αφύτου, όπου παρέχει 

σίτιση, οι οποίες δεν καλύφθηκαν από παιδιά ωφελούμενων από το πρόγραμμα 

δικαιούχων, προτείνω να καλυφθούν από παιδιά εκτός χρηματοδότησης από 
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την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και μόνο για την κατηγορία παιδιών τα οποία δεν 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, να επιβληθεί το ποσό των χιλίων εκατό 

(1.100,00 €) ευρώ το χρόνο, ως τροφεία, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των 

εξόδων λειτουργίας των ανωτέρω δομών, το οποίο θα πληρωθεί σε 10 

ισόποσες δόσεις. 

 

3. Για τις υπόλοιπες θέσεις των Παιδικών Σταθμών Πευκοχωρίου, Νέας 

Σκιώνης, Καλάνδρας & Νέας Φώκαιας, όπου δεν παρέχεται σίτιση,  για την 

κατηγορία παιδιών τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα και μόνο 

για την κατηγορία παιδιών τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, 

προτείνω να επιβληθούν τροφεία  ποσού  οκτακοσίων ογδόντα (880,00 €) 

ευρώ το χρόνο, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων λειτουργίας των 

ανωτέρω δομών, το οποίο θα πληρωθεί σε 10 ισόποσες δόσεις. 

 

Β. Για τα παιδιά των ωφελούμενων τους προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» που έλαβε “voucher” απαγορεύεται 

να εισπραχθούν  τροφεία καθώς σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ο 

Ανάδοχος δεν δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής 

διδάκτρων από τις ωφελούμενες. 

 

Γ. την εξουσιοδότηση του Πρόεδρου του Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Δ. την ανάρτηση της απόφασης στο δικτυακό τόπο του προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” 

της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

Ε. την υποβολή της απόφασης  στο τμήμα Παιδείας και Παιδικής Μέριμνας  της 

επιχείρησης και στο υποτμήμα Ταμείο της Οικονομικής Υπηρεσίας για περαιτέρω 

ενέργειες σύμφωνα με το νόμο . 

 

Παρακαλούμε για την έγκρισή του. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του, 

o Το ΦΕΚ 3116/ΤΕΥΧΟΣ Β/15.07.2021  

o Την υπ’ αρίθμ. 9033/16.07.2021 (ΑΔΑ: 93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δικαιούχους για υποβολή αιτήσεων 

συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
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o Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 613/28-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΦΟΛΣ4-Ξ0Τ) εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

o Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 612/28-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΦΟΛΣ4-ΑΦΨ) εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

o Την υπ’ αριθ. 66/31-08-2021(ΑΔΑ: ΡΚΥ7ΟΛΣ4-ΓΝ3) απόφαση της 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ.  

o την Εισήγηση του Προέδρου, 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με επτά (07) ψήφους υπέρ) 

 

 

Α. Οι υπόλοιπες θέσεις των Παιδικών Σταθμών, συμπεριλαμβανομένου και το 10% 

της δυναμικότητας τους και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του 

Δήμου Κασσάνδρας θα καλυφθούν από παιδιά εκτός χρηματοδότησης του 

προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ως 

εξής:  

 

1. Για τις υπόλοιπες θέσεις των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Κασσάνδρας, ωφελούμενων που δεν είχαν πλήρη 

φάκελο ή δεν δικαιούνταν να κάνουν αίτηση μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α. και δεν έλαβαν 

αξία τοποθέτησης voucher τα παιδιά τους, για ΚΔΑΠ του Δήμου μας, θα τους 

επιβληθεί το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) το χρόνο  ως τροφεία 

προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων λειτουργίας των ανωτέρω δομών, 

το οποίο θα πληρωθεί σε 10 ισόποσες δόσεις. Η περίοδος υποβολής των 

αιτήσεων για την συμμετοχή παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών Δήμου Κασσάνδρας θα αρχίσει από την ημερομηνία ανάρτησης της 

απόφασης. 

 

Εγκρίνει τη ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία των παιδιών, των οποίων οι ωφελούμενοι/ 

γονείς είχαν  πλήρη φάκελο και δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης (voucher) στα 

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

Επιχείρησης του  Δήμου Κασσάνδρας (περίοδο 2021-2022), θέλοντας να 

εξυπηρετήσουμε τις οικογένειες που δεν πήραν voucher αλλά το δικαιούνται. 
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Με τη δωρεάν φιλοξενία η Κοινωφελής Επιχείρηση θα μπορέσει να συνεχίσει να 

επιτελεί το κοινωνικό της έργο και να διευκολύνει την εργαζόμενη μητέρα και την 

ταλαιπωρημένη ελληνική οικογένεια σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Πιο 

συγκεκριμένα για το σχ. Έτος  2021-2022 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 2021-2022. 

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.  

 

 

2. Για τις  υπόλοιπες Θέσεις του Παιδικού Σταθμού Αφύτου, όπου παρέχει 

σίτιση, οι οποίες δεν καλύφθηκαν από παιδιά ωφελούμενων από το πρόγραμμα 

δικαιούχων, θα καλυφθούν από παιδιά εκτός χρηματοδότησης από την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. και μόνο για την κατηγορία παιδιών τα οποία δεν χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα, θα επιβληθεί το ποσό των χιλίων εκατό (1.100,00 €) ευρώ 

το χρόνο, ως τροφεία, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων 

λειτουργίας των ανωτέρω δομών, το οποίο θα πληρωθεί σε 10 ισόποσες δόσεις. 

 

3. Για τις υπόλοιπες θέσεις των Παιδικών Σταθμών Πευκοχωρίου, Νέας 

Σκιώνης, Καλάνδρας & Νέας Φώκαιας, όπου δεν παρέχεται σίτιση,  για την 

κατηγορία παιδιών τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα και μόνο 

για την κατηγορία παιδιών τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα,  

θα επιβληθούν τροφεία  ποσού  οκτακοσίων ογδόντα (880,00 €) ευρώ το 

χρόνο, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων λειτουργίας των ανωτέρω 

δομών, το οποίο θα πληρωθεί σε 10 ισόποσες δόσεις. 

 

Β. Για τα παιδιά των ωφελούμενων τους προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» που έλαβε “voucher” απαγορεύεται 

να εισπραχθούν  τροφεία καθώς σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ο 
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Ανάδοχος δεν δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής 

διδάκτρων από τις ωφελούμενες. 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Δ. Η Απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο 

του προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

 

Ε. Η παρούσα να υποβληθεί στο τμήμα Παιδείας και Παιδικής Μέριμνας  της 

επιχείρησης και στο υποτμήμα Ταμείο της Οικονομικής Υπηρεσίας για περαιτέρω 

ενέργειες σύμφωνα με το νόμο . 

. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό 75/2021 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλλιθέα 21/09/2021 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

 

 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
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