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Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                          ΑΔΑ: 96ΘΩΟΚΗΞ-Χ2Π                

           

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 Από το αριθμ. 4/29-4-2020 Πρακτικό τακτικής συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που περιλαμβάνει την  αριθμ.4/13/2020 απόφασή του.  

          ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.  

         «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.» 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΠΑΡΟΝΤΑ      ΜΕΛΗ                               ΑΠΟΝΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Σίμου - Παλαιολόγου      Μορώνης  Χρ.                      Γιαννοπούλου  Μαρία           Ζάρκα  Χρυσάνθη 

 Βασιλική                                                                                 Καραμίντζος Αντώνιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              Λιόλιος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                        Κυριαζής Βασ-Δαμανός    

                                                                                 Κολομτσάς Ηλίας  

                                                                                 Μακρίδου Ιωάννα                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                 Κοντοπάνου Χριστίνα 

                                                                                 Φλώρου Αγγελική                                  

                                                                                Τσέλιγκα Ιωάννα 

                                                                                Αναστασίου Χρήστος 

                                                                                Μαζιώτη Αθανασία 

                                                                                Κοτσιαφίτη Αντιγόνη 

 

    Στην Αταλάντη σήμερα και στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών στις  29  Απριλίου έτους 2020  ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 67 του 

Ν3852/2010 (λόγω συνθηκών υγείας) ύστερα από την αριθμ. 358/24-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτού για τακτική  συνεδρίαση, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο σύμφωνα με το 

άρθρο 234 του Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και αφού βρέθηκε σε Νόμιμο απαρτία παρόντων μελών [ 14 ] σε 

σύνολο [15] κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης στη οποία παρών είναι και  ο κ.Καντάς 

Ευάγγελος υπάλληλος του Δήμου για  την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  και τέθηκε  προς 

συζήτηση  το παρακάτω θέμα της  ημερησίας διάταξης :   

                                                                          

ΘΕΜΑ 1 ο:   Αναπροσαρμογή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς. 

 

    H κα Πρόεδρος είπε για το θέμα : Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/7-9-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ/ 

κού Συμβουλίου του Ν.Π. Δ.Δ «Κοινωνικής Προστασίας κα Αλληλεγγύης» που περιλαμβάνει την υπ’ αριθμ 

3/8/2011 απόφασή του καθορίστηκε η καταβολή των 25 ευρώ για κάθε παιδί που είναι εγγεγραμμένο 

στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λοκρών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες προτείνεται η αναπροσαρμογή των τροφείων 

στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ως εξής: 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως  
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Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ μηνιαίως 

Για το τρίτο παιδί: 15,00€ μηνιαίως 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί: 60,00€ μηνιαίως  

Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ μηνιαίως  

Για το τρίτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: 

Για το πρώτο παιδί: 90,00€ μηνιαίως  

Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ μηνιαίως  

Για το τρίτο παιδί: 45,00€ μηνιαίως 

Ως κριτήριο για την κατάταξη στην ανάλογη κατηγορία τροφείων λαμβάνεται το οικογενειακό 

εισόδημα που αναγράφεται στην ένδειξη "φορολογητέο εισόδημα", του εκκαθαριστικού σημειώματος 

της εφορίας. 

Για παιδιά με διαζευγμένους γονείς που έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, ως κριτήριο 

κατάταξης σε κατηγορία τροφείων, λαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα και των δύο γονέων 

Ειδικές κατηγορίες 

Στις ακόλουθες κατηγορίες 

α) Παιδιά πολυτέκνων ,όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

β) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών δηλαδή τα παιδιά: αγάµων γονέων, γονέων που τελούν σε χηρεία, 

γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα, ορφανά 

γ) Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο 

ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ 

τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως και από 15 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. 

Να εξεταστεί η πιθανότητα για απαλλαγή τροφείων στις ακόλουθες περιπτώσεις 

• Παιδιά ορφανά από δύο γονείς 

• Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα 

• Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων προπτυχιακών φοιτητών στην πρώτη σχολή 

φοίτησης) εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής που φοιτούν, ανανεούμενη κάθε 

χρόνο, από την οποία αποδεικνύεται η πρόοδός τους. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 

Κατηγορία Δικαιολογητικό 

Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας 

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

(Σε περίπτωση παιδιών εκτός γάμου ή που 

προέρχονται από διαφορετικούς γάμους 

απαιτείται και πιστοποιητικό πολυτεκνίας 

από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία 

Πολυτέκνων Ελλάδος.) 

Παιδιά μονογονεϊκης οικογένειας: 

  

Παιδιά άγαμων γονέων Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
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κατάστασης 

Παιδιά γονέων που τελούν σε χηρεία 
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου 

Παιδιά γονέων που έχουν κατά 

αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα 
Δικαστική Απόφαση 

Παιδιά ορφανά 
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου 

Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων 

γονέων) 

Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της 

Σχολής για το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. 

(Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές στην 

πρώτη σχολή φοίτησης.) 

Άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού 

συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό 

αναπηρίας 67% 

Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής - ΚΕΠΑ 

 

Τρόπος καταβολής των τροφείων 

Με εφάπαξ καταβολή και παράλληλη έκπτωση 10% στο αρχικό ποσό: 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€  

Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€  

Για το τρίτο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€:  

Για το πρώτο παιδί: 60,00€ Χ 11μήνες = 600,00€ - 10% = 594,00€  

Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€  

Για το τρίτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: 

Για το πρώτο παιδί: 90,00€ Χ 11μήνες = 990,00€ - 10% = 891,00€ 

Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€  

Για το τρίτο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ 

 

Η έκπτωση ποσοστού 10% ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού, όπως κατά περίπτωση 

ορίστηκε παραπάνω, γίνει έως την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους το οποίο αφορούν τα τροφεία, όπως 

αυτά αναλογούν σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, τότε 

διαγράφεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία και επαναβεβαιώνεται νέα οφειλή, που αντιστοιχεί 

σε πλήρη τροφεία χωρίς έκπτωση, πληρωτέα σε 7 δόσεις. Η καταληκτική ημερομηνία δύναται να 

παραταθεί σε περίπτωση που δε βεβαιωθεί εγκαίρως η οφειλή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Η οικονομική συνεισφορά πρέπει να εξοφλείται από 1η έως 15η κάθε μήνα (το α’ 15νθήμερο), κατόπιν της 

τοποθέτησης του νηπίου και της πρώτης ενημέρωσης από το προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών. 
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Τυχόν έγκριση εγγραφής παιδιού λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, 

δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου. 

 

Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η 

υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση 

αίτησης διαγραφής παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ορίζονται τα εξής:  

Το ύψος του ποσού που επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή του ποσού της οφειλής που 

διαγράφεται, υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, 

όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας. 

 

Εάν η διαγραφή του παιδιού πραγματοποιηθεί έως και την 15η μέρα ενός μήνα, τότε για το μήνα αυτό και 

κατά περίπτωση επιστρέφεται ή διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο μισό (1/2) των μηνιαίων τροφείων 

της σχετικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που η διαγραφή γίνει μετά τη 15η μέρα ενός μήνα, τότε ο υπόχρεος 

οφείλει να καταβάλλει το σύνολο των τροφείων που αντιστοιχούν στο μήνα αυτό. 

 

Σε περίπτωση που προκύψει διαγραφή φιλοξενούμενου παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τα 

σχετικά τροφεία έχουν καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%, ο υπολογισμός για την επιστροφή ποσού ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντος, γίνεται θεωρώντας ότι το παιδί έχει φιλοξενηθεί με την υποχρέωση, να 

καταβληθούν τα πλήρη μηνιαία τροφεία που αντιστοιχούν στην κατηγορία του χωρίς έκπτωση. 

 

Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής μετά την 15η Μαΐου εκάστου σχολικού έτους, δεν επιστρέφονται 

τροφεία παρά μόνο εάν η απομάκρυνση του παιδιού οφείλεται σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή 

λόγους υγείας του παιδιού, οι οποίοι αποδεικνύονται από βεβαίωση δημόσιου φορέα. 

 

Το λόγο πήρε ο κ.Κολομτσάς Ηλίας ο οποίος είπε :Καταψηφίζω την αναπροσαρμογή των τροφείων γιατί 

λόγω της όλης κατάστασης της κρίσης που επικρατεί λόγω κορωνοιού δεν μπορεί να προβούμε σε αύξηση 

τροφείων μιας  που θα υπάρξει μεγάλη κρίση στα οικονομικά των οικογενειών. Άλλοι  δεν έχουν δουλειά 

,άλλοι έχουν υποστεί μειώσεις και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.Τα οικονομικά στοιχεία που ζητάμε και 

θα κρίνουν τα τροφεία δεν είναι τα σωστά γιατί βλέπουν τα προηγούμενα χρόνια (έσοδα) όχι τα τωρινά 

έσοδα. Επί προεδρίας μου καταφέραμε να ανοίξουμε δύο Παιδικούς Σταθμούς. Πιστεύω με την 

επιχορήγηση του Δήμου να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί και να μην χρειαστεί να αυξήσουμε τα 

τροφεία. 

 

Το λόγο πήρε ο κ. Κυριαζής Βασίλειος – Δαμιανός ο οποίος είπε : Δεν συμφωνώ με την αναπροσαρμογή 

τροφείων γιατί πιστεύω ότι με τα 25 ευρώ θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί ,πράγμα 

που γίνονταν  μέχρι τώρα και όταν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο δεν πρέπει 

να προβούμε στην αύξηση των τροφείων μιας που υπάρχουν γονείς που έχουν χάσει την δουλειά τους. 

 

Το λόγο πήρε η κ. Μακρίδου Ιωάννα η οποία είπε :Είμαι αντίθετη με την αύξηση των τροφείων σε μια 

δύσκολη οικονομικά περίοδο για όλους. Αν μπορούσαμε να μειώσουμε τα τροφεία θα έλεγα ναι. 

 

Το λόγο πήρε ο κ. Λιόλιος  Νικόλαος ο οποίος είπε για το θέμα : Η παράταξη μας δεν συμφωνεί να γίνει 

αύξηση στα τροφεία των παιδιών .Προτείνουμε  να μην γίνει καμία αύξηση στους Παιδικούς Σταθμούς ως 

το τέλος της σχολικής περιόδου (2019-2020),κι αυτό γιατί έχει διακοπή λόγω κορονοιού  η λειτουργία των 

Παιδικών Σταθμών ,δεν φοιτούν παιδιά, δεν σιτίζονται δηλαδή, δεν υπάρχουν μεγάλα έξοδα  και τα έσοδα  
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είναι δεδομένα (ΕΣΠΑ-Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής), άρα υπάρχει 

μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και δεν συντρέχουν λόγοι αυξήσεων. Δηλαδή προτείνουμε τα εξής :  

 

Ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ  Δωρεάν 

Ετήσιο εισόδημα από 25.000,00 μέχρι 30.000,00 ευρώ  70,00 το 1ο τέκνο και 35,00 ευρώ το 2ο 

Ετήσιο εισόδημα  από 30.000,00 μέχρι 40.000,00 ευρώ 100,00 το 1ο τέκνο και 50,00 ευρώ το 2ο  

Ετήσιο εισόδημα από 40.000,00 μέχρι 50.000,00 ευρώ 120,00 το 1ο τέκνο και 60,00 ευρώ το  2ο  

Ετήσιο εισόδημα από 50.000,00 ευρώ και άνω 150,00 το 1ο τέκνο και 75,00 ευρώ το 2ο . 

Ακόμα  10% έκπτωση με εφάπαξ πληρωμή και υποστήριξη ειδικών κατηγοριών.(πολύτεκνοι, μονογονεικές, 

ΑΜΕΑ κ.α). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κ Α Τ Α       Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

   

Την  αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ως εξής: 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως  

Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ μηνιαίως 

Για το τρίτο παιδί: 15,00€ μηνιαίως 

 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί: 60,00€ μηνιαίως  

Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ μηνιαίως  

Για το τρίτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως 

 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: 

Για το πρώτο παιδί: 90,00€ μηνιαίως  

Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ μηνιαίως  

Για το τρίτο παιδί: 45,00€ μηνιαίως 

 

Ως κριτήριο για την κατάταξη στην ανάλογη κατηγορία τροφείων λαμβάνεται το οικογενειακό εισόδημα 

που αναγράφεται στην ένδειξη "φορολογητέο εισόδημα", του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. 

Για παιδιά με διαζευγμένους γονείς που έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, ως κριτήριο 

κατάταξης σε κατηγορία τροφείων, λαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα και των δύο γονέων 

 

Ειδικές κατηγορίες 

Στις ακόλουθες κατηγορίες 

α) Παιδιά πολυτέκνων ,όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

β) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών δηλαδή τα παιδιά: αγάµων γονέων, γονέων που τελούν σε χηρεία, 

γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα, ορφανά 

γ) Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο 

ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ 

τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως και από 15 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. 

Αποφασίζεται η  απαλλαγή τροφείων στις ακόλουθες περιπτώσεις 

 Παιδιά ορφανά από δύο γονείς 

 Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα 
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 Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων προπτυχιακών φοιτητών στην πρώτη σχολή 

φοίτησης) εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής που φοιτούν, 

ανανεούμενη κάθε χρόνο, από την οποία αποδεικνύεται η πρόοδός τους. 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 

Κατηγορία Δικαιολογητικό 

Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας 

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

(Σε περίπτωση παιδιών εκτός γάμου ή που 

προέρχονται από διαφορετικούς γάμους 

απαιτείται και πιστοποιητικό πολυτεκνίας 

από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία 

Πολυτέκνων Ελλάδος.) 

Παιδιά μονογονεϊκης οικογένειας: 

  

Παιδιά άγαμων γονέων 
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης 

Παιδιά γονέων που τελούν σε χηρεία 
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου 

Παιδιά γονέων που έχουν κατά 

αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα 
Δικαστική Απόφαση 

Παιδιά ορφανά 
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου 

Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων 

γονέων) 

Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της 

Σχολής για το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. 

(Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές στην 

πρώτη σχολή φοίτησης.) 

Άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού 

συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό 

αναπηρίας 67% 

Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής - ΚΕΠΑ 

 

Τρόπος καταβολής των τροφείων 

Με εφάπαξ καταβολή και παράλληλη έκπτωση 10% στο αρχικό ποσό: 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€  

Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€  

Για το τρίτο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€:  
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Για το πρώτο παιδί: 60,00€ Χ 11μήνες = 600,00€ - 10% = 594,00€  

Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€  

Για το τρίτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: 

Για το πρώτο παιδί: 90,00€ Χ 11μήνες = 990,00€ - 10% = 891,00€ 

Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€  

Για το τρίτο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ 

 

Η έκπτωση ποσοστού 10% ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού, όπως κατά περίπτωση 

ορίστηκε παραπάνω, γίνει έως την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους το οποίο αφορούν τα τροφεία, όπως 

αυτά αναλογούν σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, τότε 

διαγράφεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία και επαναβεβαιώνεται νέα οφειλή, που αντιστοιχεί 

σε πλήρη τροφεία χωρίς έκπτωση, πληρωτέα σε 7 δόσεις. Η καταληκτική ημερομηνία δύναται να 

παραταθεί σε περίπτωση που δε βεβαιωθεί εγκαίρως η οφειλή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Η οικονομική συνεισφορά πρέπει να εξοφλείται από 1η έως 15η κάθε μήνα (το α’ 15νθήμερο), κατόπιν της 

τοποθέτησης του νηπίου και της πρώτης ενημέρωσης από το προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών. 

Τυχόν έγκριση εγγραφής παιδιού λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, 

δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου. 

 

Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η 

υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση 

αίτησης διαγραφής παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ορίζονται τα εξής:  

 

Το ύψος του ποσού που επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή του ποσού της οφειλής που 

διαγράφεται, υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, 

όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας. 

Εάν η διαγραφή του παιδιού πραγματοποιηθεί έως και την 15η μέρα ενός μήνα, τότε για το μήνα αυτό και 

κατά περίπτωση επιστρέφεται ή διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο μισό (1/2) των μηνιαίων τροφείων 

της σχετικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που η διαγραφή γίνει μετά τη 15η μέρα ενός μήνα, τότε ο υπόχρεος 

οφείλει να καταβάλλει το σύνολο των τροφείων που αντιστοιχούν στο μήνα αυτό. 

 

Σε περίπτωση που προκύψει διαγραφή φιλοξενούμενου παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τα 

σχετικά τροφεία έχουν καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%, ο υπολογισμός για την επιστροφή ποσού ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντος, γίνεται θεωρώντας ότι το παιδί έχει φιλοξενηθεί με την υποχρέωση, να 

καταβληθούν τα πλήρη μηνιαία τροφεία που αντιστοιχούν στην κατηγορία του χωρίς έκπτωση. 

Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής μετά την 15η Μαΐου εκάστου σχολικού έτους, δεν επιστρέφονται 

τροφεία παρά μόνο εάν η απομάκρυνση του παιδιού οφείλεται σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή 

λόγους υγείας του παιδιού, οι οποίοι αποδεικνύονται από βεβαίωση δημόσιου φορέα. 

 

Μειοψηφούν οι κ. Λιόλιος Νικόλαος,κ. Κολομτσάς Ηλίας,κ.Κυριαζής Βασίλειος – Δαμιανός,και η κ. 

Μακρίδου Ιωάννα για τους λόγους  που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του θέματος. 

 

Η απόφαση  αυτή  πήρε  αύξοντα  αριθμό  4 /13 / 2020 
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Για τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ                                                           

                                                                                                                 

                                                                                                                     

ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                  Μορώνης Χρ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         .    Γιαννοπούλου  Μαρία                   

                                                                                                                              Καραμίντζος Αντώνιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                              Λιόλιος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κυριαζής Βασ-Δαμανός      

                                                                                                                              Κολομτσάς Ηλίας  

                                                                                                                              Μακρίδου Ιωάννα                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                              Κοντοπάνου Χριστίνα 

                                                                                                                             Φλώρου Αγγελική                                  

                                                                                                                             Τσέλιγκα  Ιωάννα 

                                                                                                                             Αναστασίου Χρήστος 

                                                                                                                             Μαζιώτη Αθανασία 

                                                                                                                              Κοτσιαφίτη  Αντιγόνη 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ακριβές Αντίγραφο               

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π. “ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.”  

                        

ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 


