
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      4η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30/03/2020  

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ  

 

     ΘΕΜΑ:  «Απαλλαγή των γονέων- κηδεμόνων από τα 

τροφεία των Βρεφονηπιακών σταθμών Δάφνης Υμηττού, 

λόγω του κορονοϊού». 

 

  

                                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ  Νο: 15 

  

                        ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 11            ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 06 

  

 Στον Υμηττό σήμερα την  30η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00η μεσημβρινή συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – 

Υμηττού»,  εντός του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο 

Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, κατόπιν της αριθμ. πρωτ:  656/24.03.20   πρόσκλησης του κ. 

Προέδρου Δ.Σ., παρόντων των κ.κ. Μελών ως ακολούθως: 

                                                                  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

1. 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2. 
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΝΑΙ 

3. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ               ΝΑΙ 

4. ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ >>               ΟΧΙ 

5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ >> ΝΑΙ 

6. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >>               ΟΧΙ 

7. 
ΜΠΟΥΖΙΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
>>               ΝΑΙ 

8. ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ >> ΝΑΙ 

9. ΚΡΟΥΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ >> ΝΑΙ 

10. ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> ΟΧΙ 

11. ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ >>               ΟΧΙ 

12. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ >>               ΟΧΙ 

13. ΤΟΛΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ  >> ΝΑΙ 

14. ΛΑΓΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ >> ΟΧΙ 

15. ΤΡΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ >> ΝΑΙ 

                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ     
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

1. ΖΑΧΑΡΟΥ ΖΕΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ >> ΝΑΙ 

2. ΑΣΤΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ >> ΝΑΙ 

                                              
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, πραγματοποιήθηκε δε 

υπό την προεδρία του   Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Σ. Σταυριανουδάκη, παρίσταντο 09 τακτικά μέλη και 02 

αναπληρωματικά μέλη.  

Αφού δε ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον παρίσταντο το σύνολο των μελών , κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης εισηγούμενος το  2ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  

 

Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

  

Έχοντας υπ΄ όψιν 

➢ την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’): Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, 

νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, 

φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και 

ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 

24.3.2020. (Σχετ.: Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11.03.2020: Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού 

COVID-19) 

➢ την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.03.2020 (ΦΕΚ 956/21.03.2020 τεύχος Β’): Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, 

νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων,ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, 

φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και 

ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών 

εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων 

μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του 

εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020 

➢ την πρόταση του τακτικού μέλους Δ.Σ. κ. Τόλια Κηπουρού Ναυσικά για απαλλαγή από τα τροφεία 

των γονέων - κηδεμόνων, για όσο διάστημα οι σταθμοί παραμείνουν κλειστοί. 

 

προτείνουμε την  απαλλαγή των γονέων- κηδεμόνων όπου τα παιδιά τους φοιτούν στους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς Δήμου Δάφνης Υμηττού, από την υποχρέωση καταβολής  τροφείων για το μήνα Μάρτιο, ώστε 

να δώσει μια οικονομική ανάσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, λόγω του κορονοϊού. Το μέτρο αφορά 

όλους τους γονείς με βρέφη και νήπια, όπου  φοιτούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Δάφνης 

Υμηττού και τους έχουν καταβληθεί μηνιαία τροφεία και θα διαρκέσει για όσο διάστημα χρειαστεί να 

παραμείνουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί εξαιτίας των μέτρων προστασίας. 

Για όσους έχουν ήδη καταβάλει ένα μέρος του ποσού για το διάστημα αυτό, η καταβολή θα συμψηφιστεί 

με τις πληρωμές όταν θα λειτουργήσουν και πάλι οι σταθμοί. 
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Ως εκ τούτου παρακαλώ αφού συζητήσουμε το θέμα ν’ αποφασίσουμε σχετικά           

 

                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου τη βρήκε νόμιμη,  άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις 

των μελών της, επί της πρότασης και έχοντας υπόψη:  

 

➢ το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/Α)  

➢ το Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) 

➢ Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)» 

➢ Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

➢ το Ν.4555/18, «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Α). 

➢ την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/ 11-3-20/ Α' τεύχος) "Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» 

➢ την παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) 

➢ την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’): Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, 

σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων 

και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε 

τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020. (Σχετ.: Υπ. 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11.03.2020: Μέτρα πρόληψης 

για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19) 

➢ την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.03.2020 (ΦΕΚ 956/21.03.2020 τεύχος Β’): Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, 

σχολικών μονάδων,ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων 

και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε 

τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και 

εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, 

σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων 

σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα 

από 21.3.2020 έως και 10.4.2020 

➢ την πρόταση του τακτικού μέλους Δ.Σ. κ. Τόλια Κηπουρού Ναυσικά για απαλλαγή από τα τροφεία 

των γονέων - κηδεμόνων, για όσο διάστημα οι σταθμοί παραμείνουν κλειστοί. 

➢ την υπ.αρ. 60/31.07.2019 απόφαση Δ.Σ. εγγραφής βρεφών-νηπίων για τους βρεφονηπιακούς -

παιδικούς σταθμούς Δάφνης-Υμηττού. 

➢ τον Κανονισμό λειτουργίας Ο.Κ.Π.Δ.Υ. , όπου εγκρίθηκε με την 86/01-08-2018 απόφαση Δ.Σ.  

➢ Τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας 41087/29-11-2017 (ΦΕΚ Β 4249/5-12-2017) 
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➢ Την εισήγηση του προέδρου. 

                                           

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει 

την  απαλλαγή των γονέων- κηδεμόνων όπου τα παιδιά τους φοιτούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς 

Δήμου Δάφνης Υμηττού, από την υποχρέωση καταβολής  τροφείων για το μήνα Μάρτιο, ώστε να δώσει 

μια οικονομική ανάσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, λόγω του κορονοϊού. Το μέτρο αφορά όλους τους 

γονείς με βρέφη και νήπια, όπου  φοιτούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Δάφνης Υμηττού και 

τους έχουν καταβληθεί μηνιαία τροφεία και θα διαρκέσει για όσο διάστημα χρειαστεί να παραμείνουν 

κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί εξαιτίας των μέτρων προστασίας. 

Επίσης για όσους έχουν ήδη καταβάλει ένα μέρος του ποσού για το διάστημα αυτό, η καταβολή θα 

συμψηφιστεί με τις πληρωμές όταν θα λειτουργήσουν και πάλι οι σταθμοί. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/30-03-2020 

 Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Πρόεδρο.  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.    

                                        ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ     ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ      ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                   ΚΡΟΥΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

                                                                                                             ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 

                                                                                                    ΜΠΟΥΖΙΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

                                                                                                             ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                                                             ΤΟΛΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ  

                                                                                                             ΤΡΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 

                                                                                                             ΖΑΧΑΡΟΥ ΖΕΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                                         

                                                                                              ΑΣΤΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

                                                                                                    

                                                                                                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ   

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ                                                                                                   
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