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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 17 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
21089/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

  Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), τηρουμένης 
της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για λόγους 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος δεύτερο. 

 Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                    

3. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

4. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     

6. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης καθώς και 
η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 7o:  Έγκριση ή μη μηνιαίας συμμετοχής των γονέων και κηδεμόνων των 
φιλοξενούμενων ΑμεΑ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης που δεν έχουν πάρει voucher από 
την ΕΕΤΑΑ.  

 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
19494/19-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού / 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Κ.Δ.Α.Π. – Α.με Α., σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 
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«Θέμα: Εισήγηση προς Οικ. Επιτροπή: Περί μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής των γονέων και 
κηδεμόνων των φιλοξενούμενων ΑμεΑ στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης που δεν 
έχουν πάρει Voucher από την ΕΕΤΑΑ 

 

Κε Πρόεδρε, 
εισηγούμεθα μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής των γονέων και κηδεμόνων των φιλοξενουμένων ΑμεΑ στο 
ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης που δεν έχουν πάρει voucher από την ΕΕΤΑΑ(Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης),ως εξής: 
Α) Γενική κατηγορία: 40 ευρώ τον μήνα για τα άτομα ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο 
ΚΔΑΠ ΑμεΑ σύμφωνα με το καταστατικό και τις υγειονομικές οδηγίες (περί εμβολιασμού κ.α.) και εφόσον 
υπάρχουν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί από τα voucher της ΕΕΤΑΑ τα οποία έχουν προτεραιότητα γιατί 
εξασφαλίζουν τα χρήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του ΚΔΑΠ ΑμεΑ. 
Β) Εξαιρέσεις: 
Εξαιρούνται της καταβολής μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής οι παρακάτω κατηγορίες: 
Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €. Για οικογένειες που έχουν 
περισσότερα των 4 ανηλίκων μελών ή/και εξαρτωμένων μελών* το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 900 ευρώ για 
κάθε ανήλικο εξαρτώμενο και κατά 1.500 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος. 
(Ως εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/13 θεωρούνται: α. 
άγαμα τέκνα, εφόσον: - είναι ανήλικα έως 18 ετών ή – είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή 
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή - είναι ενήλικα 
έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, 
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή 
σε χηρεία: - τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων - αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/ 
γονέων, γ. ανιόντες, δ. ανήλικα τέκνα που στερούνται και των δυο γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού 
συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων ελλείψει δικαστικής απόφασης επιμέλειας από άλλο άτομο. Τα 
φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο 
«φορολογητέο» εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ δεν 
θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο εισόδημα τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ. 3. Κατά την 
εφαρμογή της παραγράφου 2 του αρ. 11 Ν. 4172/13, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες 
εισοδήματος: α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική 
πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται 
από το κράτος. 
Οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο (γονέας ή τέκνο) α) χαρακτηρισμένο με απόφαση Πρωτοβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής ως εφ' όρου ζωής ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, β) 
χαρακτηρισμένο από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, γ) χαρακτηρισμένο 
από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω εάν πρόκειται για άτομο πάσχον από 
Διαβήτη τύπου 1, με οικογενειακό  εισόδημα έως 17.000 €  
 Χήρες/οι, διαζευγμένοι/ες, μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 €. 
 Για ΑμεΑ των οποίων η κηδεμονία έχει ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα (πέραν των γονέων) με οικογενειακό 
εισόδημα έως 10.000 €. 
 Άνεργοι γονείς με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 €. 
 Υπάλληλοι του ΚΔΑΠ ΑμεΑ 
Γ) Ελαφρύνσεις: 
Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ δύο ΑμεΑ ή βρέφη, νήπια στους 
παιδικούς και το βρεφικό σταθμό κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι γονείς ή κηδεμόνες θα καταβάλλουν για το 
δεύτερο ΑμεΑ ή βρέφος ή νήπιο οικονομική συμμετοχή μειωμένη κατά το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στο 
πρώτο ΑμεΑ ή βρέφος ή νήπιο. 
Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται σ τ ο Κ Δ Α Π Α μ ε Α ή στους παιδικούς και τον 
βρεφικό Σταθμό τρία ή περισσότερα Αμεα ή νήπια ή βρέφη κατά την ίδια χρονική περίοδο, δεν θα 
καταβάλλονται τροφεία για το τρίτο, τέταρτο κ.λπ. νήπια ή βρέφη.» 
 

 

2. Την με αρ. πρωτ. 21089/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα 
με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

3. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
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Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 
2021». 

 

4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 

 

5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την μηνιαία οικονομική συμμετοχή των 
γονέων και κηδεμόνων των φιλοξενούμενων ΑμεΑ στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Σύρου που δεν έχουν 
πάρει voucher από την ΕΕΤΑΑ(Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), σύμφωνα 
με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού / Τμήμα 
Κοινωνικής Προστασίας Κ.Δ.Α.Π. – Α.με Α. 

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των φιλοξενούμενων ΑμεΑ 
στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Σύρου που δεν έχουν πάρει voucher από την ΕΕΤΑΑ(Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), ως εξής : 
 
 
Α) Γενική κατηγορία: 40 ευρώ τον μήνα για τα άτομα ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο 
ΚΔΑΠ ΑμεΑ σύμφωνα με το καταστατικό και τις υγειονομικές οδηγίες (περί εμβολιασμού κ.α.) και εφόσον 
υπάρχουν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί από τα voucher της ΕΕΤΑΑ τα οποία έχουν προτεραιότητα γιατί 
εξασφαλίζουν τα χρήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του ΚΔΑΠ ΑμεΑ. 
 
Β)Εξαιρέσεις: 
Εξαιρούνται της καταβολής μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής οι παρακάτω κατηγορίες: 
Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €. Για οικογένειες που έχουν 
περισσότερα των 4 ανηλίκων μελών ή/και εξαρτωμένων μελών* το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 900 ευρώ για 
κάθε ανήλικο εξαρτώμενο και κατά 1.500 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος. 
(Ως εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/13 θεωρούνται: α. 
άγαμα τέκνα, εφόσον: - είναι ανήλικα έως 18 ετών ή – είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή 
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή - είναι ενήλικα 
έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, 
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή 
σε χηρεία: - τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων - αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/ 
γονέων, γ. ανιόντες, δ. ανήλικα τέκνα που στερούνται και των δυο γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού 
συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων ελλείψει δικαστικής απόφασης επιμέλειας από άλλο άτομο. Τα 
φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο 
«φορολογητέο» εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ δεν 
θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο εισόδημα τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ. 3. Κατά την 
εφαρμογή της παραγράφου 2 του αρ. 11 Ν. 4172/13, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες 
εισοδήματος: α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική 
πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται 
από το κράτος. 
Οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο (γονέας ή τέκνο) α) χαρακτηρισμένο με απόφαση Πρωτοβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής ως εφ' όρου ζωής ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, β) 
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χαρακτηρισμένο από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, γ) χαρακτηρισμένο 
από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω εάν πρόκειται για άτομο πάσχον από 
Διαβήτη τύπου 1, με οικογενειακό  εισόδημα έως 17.000 €  
 Χήρες/οι, διαζευγμένοι/ες, μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 €. 
 Για ΑμεΑ των οποίων η κηδεμονία έχει ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα (πέραν των γονέων) με οικογενειακό  
εισόδημα έως 10.000 €. 
 Άνεργοι γονείς με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 €. 
 Υπάλληλοι του ΚΔΑΠ ΑμεΑ 
 
Γ)Ελαφρύνσεις: 
Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ δύο ΑμεΑ ή βρέφη, νήπια στους 
παιδικούς και το βρεφικό σταθμό κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι γονείς ή κηδεμόνες θα καταβάλλουν για το 
δεύτερο ΑμεΑ ή βρέφος ή νήπιο οικονομική συμμετοχή μειωμένη κατά το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στο  
πρώτο ΑμεΑ ή βρέφος ή νήπιο. 
Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται σ τ ο Κ Δ Α Π Α μ ε Α ή στους παιδικούς και τον 
βρεφικό Σταθμό τρία ή περισσότερα Αμεα ή νήπια ή βρέφη κατά την ίδια χρονική περίοδο, δεν θα 
καταβάλλονται  τροφεία για το τρίτο, τέταρτο κ.λπ. νήπια ή βρέφη. 
 
 
 
  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

    
                                                      ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                                               

                                                                                     
                                                                                  ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
              ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                            
 
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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