ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ) ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία), θα κατατίθεται με μέριμνα των γονέων και
κηδεμόνων, ή στο Τμήμα Ταμείου ή στην Τράπεζα Πειραιώς, στο λογαριασμό με
αριθμό: 6041 030020 804, (IBAN: GR16 0171 0410 0060 4103 0020 804). Ως καταθέτης θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του βρέφους ή νηπίου & αποδέκτης ο Δημοτικός
Παιδικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου που φοιτά το παιδί. Αντίγραφο της
κατάθεσης θα προσκομίζεται στην Υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού.
Το μηνιαίο κόστος των τροφείων, με βάση πάντα το οικογενειακό εισόδημα, είναι
διαμορφωμένο ως εξής:

Έως 12.500€

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Εφ’ όσον δεν μπορούν να
συμμετέχουν στο ΕΣΠΑ

Από 12.500,00€ έως 20.000,00€

30,00 €

Εφ’ όσον δεν μπορούν να
συμμετέχουν στο ΕΣΠΑ

Από 20.001,00€ έως 27.000,00€

50,00 €

Εφ’ όσον δεν μπορούν να
συμμετέχουν στο ΕΣΠΑ

Από 27.001,00€ έως 30.000,00€

65,00 €

Από 30.001,00€ έως 40.000,00€

80.00€

Από 40.001,00€ έως 50.000,00€

100,00€

Από 50.001,00€ έως 60.000,00€

120.00€

Από 60.001,00€ και άνω

150.00€

Από την καταβολή των τροφείων απαλλάσσονται οι ωφελούμενοι του ευρωπαϊκού
προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

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.
Η καταβολή των τροφείων γίνεται κάθε έτος ανά δίμηνο, το 1ο δεκαήμερο, σε πέντε
δόσεις ως ακολούθως:

Α’ δόση: Σεπτέμβριο
Β’ δόση: Νοέμβριο
Γ’ δόση: Ιανουάριο
Δ’ δόση: Μάρτιο
Ε’ δόση: από 1η Μαΐου έως τέλος Μαΐου (τρίμηνο)
Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν
καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν κατάθεσης
ενυπόγραφης αίτησης διαγραφής του γονέα.
Επίσης για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
προσμετράται το σύνολο των εισοδημάτων και των δυο γονέων, όπως αυτά
δηλώνονται στη φορολογική δήλωση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
1. Οι ευπαθείς και ευάλωτες

κοινωνικές ομάδες με εισόδημα έως 12.500 Ευρώ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ , εφόσον δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.
2. Οι οικογένειες με εισόδημα από 12.500 έως 27.000 ευρώ και κάτω θα πληρώνουν
οικονομική συμμετοχή εφόσον δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο ΕΣΠΑ (σύμφωνα
με τα κριτήρια τα οικονομικά που ίσχυαν και μέχρι σήμερα).
3. Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μονογονεïκές οικογένειες ,οικογένειες όπου ο πατέρας είναι
στρατευμένος, οικογένειες με παιδιά με αναπηρία άνω των 67% ή μέλη οικογενειών με
αναπηρία και με εισόδημα έως 12.500 ευρώ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ , εφόσον δεν
μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.
4. Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μονογονεïκές οικογένειες , οικογένειες όπου ο πατέρας
είναι στρατευμένος, οικογένειες με παιδιά με αναπηρία άνω των 67% ή μέλη
οικογενειών με αναπηρία για εισοδήματα άνω των 27.000 ευρώ θα καταβάλλουν το 50% της συμβολικής συμμετοχής σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται .
5. Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή του οικογενειακού εισοδήματος κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς με αίτηση του γονέα προς την υπηρεσία και προσκόμιση

των σχετικών εγγράφων δύναται να γίνει επαναξιολόγηση στο ποσό της οικονομικής
συμμετοχής που αφορά στο υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό.
6. Οι μητέρες που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν μπορούν να συμμετέχουν στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα θα πληρώνουν με μείωση -20% σύμφωνα με την κατηγορία
στην οποία υπάγονται.
7. Για όλα τα οικογενειακά εισοδήματα από 27.000,00 € έως 65.000,00€, όπου δεν
μπορούν να μπουν στο ΕΣΠΑ καθορίζεται, για το 2ο παιδί μείωση -20% επί του ποσού
των τροφείων που πληρώνει για το 1ο παιδί και επιπλέον -10% για κάθε επόμενο παιδί
δηλαδή -30% -40% κ.λπ.
8. Για τα βρέφη θα υπάρξει μία επιπλέον συμμετοχή ανάλογα με την εισοδηματική
κλίμακα κατά + 15 ευρώ ανά εισοδηματική κλίμακα.

