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                                                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

 
Του πρακτικού της αριθ. 6η συνεδρίασης του Δ.Σ 

Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 
 
 

 
 

Περίληψη : «Έγκριση μοριοδότησης αιτήσεων επανεγγραφών και νέων εγγραφών νηπίων και 
βρεφών στους Δημοτικούς Βρεφ/κους και Παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «Κέντρο 

Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» για το έτος 2018-2019». 
 

Στην Κομοτηνή  σήμερα 23/03/2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ.μ., συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», στα κεντρικά γραφεία του Ν.Π. στην οδό Γρ. Μαρασλή 1, κατόπιν της  αριθ. 
Πρωτ. 1107/19-03-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, κου Ιωάννη Γκαράνη . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προεδρεύον Αντιπροέδρου, βρέθηκε σε απαρτία, 
δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 8 τακτικά μέλη  και συγκεκριμένα: 

Παρόντες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόντες: 

 

1. Παναγιώτης Χαραλαμπίδης (Αντιπρόεδρος) 

2. Αναστασία Λιβεριάδου 

3. Νικόλαος Φακιρίδης 

4. Γεώργιος Ναβροζίδης 

5. Ρωξάνη Ζαργιάνη 

6. Άρτεμις Τσολάκη 

7. Κων/νια Σκαπαριώτου 

8. Κυριακή Δαγγίδου 

 

 

1. Ιωάννης Γκαράνης (Πρόεδρος) 

2. Αχμέτ Εμρέ 

3. Χρυσούλα Τακά 

 

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρούσα η κα Βαγιανή Σμυλανάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ του 
ΝΠΔΔ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής, ως γραμματέας του Δ.Σ. 

Στην συνεδρίαση του ΔΣ ήταν παρούσα και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του ΝΠ κα Μαρία 
Μερέτη 

 
           Ο Προεδρεύον Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ9o: «Έγκριση μοριοδότησης αιτήσεων επανεγγραφών και νέων εγγραφών νηπίων και βρεφών 
στους Δημοτικούς Βρεφ/κους και Παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Κομοτηνής» για το έτος 2018-2019». 
 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος του θέματος της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: 

Μας υπεβλήθη η υπ΄αρίθμ. πρωτ. 1083/16-03-2018 εισήγηση της κ. Μερέτη Μαρίας 
Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π. στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
{………Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών απόφαση ΦΕΚ 4249 Β΄/ 05-12-2017, άρθρο 3 παράγραφος 3,όσον αφορά επανεγγραφές 

Αριθμός Απόφασης : 42/2018 
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και εγγραφές βρεφών και νηπίων, δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
του Σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του 
Σταθμού  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων επανεγγραφής και εγγραφής καθιερώνοντας τη μοριοποίησή 
τους. Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας της/του  αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες Υπηρεσίες του Δήμου. 
 
Προτείνουμε τον καθορισμό κριτηρίων ανά κατηγορία και την μοριοδότηση επί αυτών για την 
επανεγγραφή και την εγγραφή βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του  ΚΕ.ΜΕ.Α 
Δήμου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2018-2019, ως ακολούθως :  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  Μόρια 
α. Μονογονεϊκή Οικογένεια (γονείς: άγαμοι, σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε 
διάσταση) 

50 

β. Οικογένεια με μέλος Αμεα (πάνω από 67%) 
(μητέρα, πατέρας, τέκνο) 

20 

γ. Αριθμός ανήλικων τέκνων στην οικογένεια (για κάθε ανήλικο τέκνο) 5  
δ. Γονέας Στρατευμένος 10 
ε. Γονέας φοιτητής/τριας 10 
στ.  Αδέλφια (το ένα παιδί φιλοξενείται ήδη στο σταθμό) 20 
  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μόρια 
α.  Μέχρι  6.000,00 €  40 
β. Από   6.001,00 έως 18.000,00 € 35 
γ. Από 18.000,00 έως 34.000,00 € 30 
δ. Από 34.000,00 έως 46.000,00 € 25 
ε. Από 46.000,00  και πάνω 20 
  

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Μόρια 
α. εργαζόμενοι και οι δύο (2) γονείς 60 
β. Εργαζόμενος ένας (1) γονιός 30 
γ. Άνεργοι και οι δύο γονείς   5 
  

4. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  
α. Επανεγγραφή παιδιού 60 

 
Για κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων, θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά 
έγγραφα με την αίτηση επανεγγραφής ή εγγραφής του παιδιού.  
 

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των µορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το 
χαµηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδηµα, τότε 
πραγματοποιείται κλήρωση..…….} 
 
        Ύστερα ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ανταλλαγή διαφόρων γνωμών λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 
του Αντιπροέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 225 και 227 του Ν. 3852/2010, τον πρότυπο κανονισμό 
λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών απόφαση ΦΕΚ 4249 Β΄/ 05-12-2017 και τις 
διατάξεις των άρθρων 233, 234, 240, του Ν. 3463/06. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
 

Α) Εγκρίνει τον καθορισμό κριτηρίων ανά κατηγορία και την μοριοδότηση επί αυτών για την 
επανεγγραφή και την εγγραφή βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του  ΚΕ.ΜΕ.Α 
Δήμου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2018-2019, ως ακολούθως :  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  Μόρια 
α. Μονογονεϊκή Οικογένεια (γονείς: άγαμοι, σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε 
διάσταση) 

50 

β. Οικογένεια με μέλος ΑμεΑ (πάνω από 67%) 
(μητέρα, πατέρας, τέκνο) 

20 

γ. Αριθμός ανήλικων τέκνων στην οικογένεια (για κάθε ανήλικο τέκνο) 5  
δ. Γονέας Στρατευμένος 10 
ε. Γονέας φοιτητής/τριας 10 
στ.  Αδέλφια (το ένα παιδί φιλοξενείται ήδη στο σταθμό) 20 
  

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μόρια 
α.  Μέχρι  6.000,00 €  40 
β. Από   6.001,00 έως 18.000,00 € 35 
γ. Από 18.000,00 έως 34.000,00 € 30 
δ. Από 34.000,00 έως 46.000,00 € 25 
ε. Από 46.000,00  και πάνω 20 
  

7. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Μόρια 
α. εργαζόμενοι και οι δύο (2) γονείς 60 
β. Εργαζόμενος ένας (1) γονιός 30 
γ. Άνεργοι και οι δύο γονείς   5 
  

8. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  
α. Επανεγγραφή παιδιού 60 

 
Β) Εγκρίνει για κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων, να προσκομίζονται τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά  έγγραφα με την αίτηση επανεγγραφής ή εγγραφής του παιδιού και  
 
Γ) Εγκρίνει σε περιπτώσεις ισοψηφίας των µορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν 
το χαµηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδηµα, τότε 
πραγματοποιείται κλήρωση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 42/2018 

  
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
          

 
      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ 

      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΙΑ ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΟΥ 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΟΛΑΚΗ 

ΡΩΞΑΝΗ ΖΑΡΓΙΑΝΗ 

      ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΓΓΙΔΟΥ 

 

 
Ακριβές απόσπασμα  

που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: Ω4Ι4ΟΛΥΓ-Ε2Ζ


		2018-03-28T09:28:08+0300
	Athens




