
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ  920/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  (ΑΔΑ: ΩΓΕ4ΩΡ5-3Σ6) 

1. Τα τροφεία για τη φιλοξενία των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς διαμορφώνονται ως 

εξής: 

1.α Πλήρη τροφεία: 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί:  64,00€ μηνιαίως 

Για το δεύτερο παιδί:  48,00€ μηνιαίως 

Για το τρίτο παιδί:  32,00€ μηνιαίως 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 27.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί:  80,00€ μηνιαίως 

Για το δεύτερο παιδί:  64,00€ μηνιαίως 

Για το τρίτο παιδί:  48,00€ μηνιαίως 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 27.001,00€ και άνω: 

Για το πρώτο παιδί:  96,00€ μηνιαίως 

Για το δεύτερο παιδί:  80,00€ μηνιαίως 

Για το τρίτο παιδί:  64,00€ μηνιαίως 

1.β Ειδική εισφορά που ορίζεται στο ½ του αρχικού ποσού: 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί:  32,00€ μηνιαίως 

Για το δεύτερο παιδί:  24,00€ μηνιαίως 

Για το τρίτο παιδί:  16,00€ μηνιαίως 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 27.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί:  40,00€ μηνιαίως 

Για το δεύτερο παιδί:  32,00€ μηνιαίως 

Για το τρίτο παιδί:  24,00€ μηνιαίως 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 27.001,00€ και άνω: 

Για το πρώτο παιδί:  48,00€ μηνιαίως 

Για το δεύτερο παιδί:  40,00€ μηνιαίως 

Για το τρίτο παιδί:  32,00€ μηνιαίως 

1.γ Ως κριτήριο για την κατάταξη στην  ανάλογη κατηγορία τροφείων λαμβάνεται το οικογενειακό εισόδημα που 

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

1.δ 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. 



2. Καθορίζονται οι ειδικές κατηγορίες παιδιών που δικαιούνται μείωση ή απαλλαγή τροφείων για τη 

φιλοξενία τους στους δημοτικούς παιδικούς/ βρεφονηπιακούς σταθμούς  ως εξής: 

2.α Την ειδική εισφορά που ορίζεται στο ½ του αρχικού ποσού δικαιούνται: 

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)   Παιδιά στρατευμένων . 

2.β  Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων: 

α)  Παιδιά ορφανά από δύο γονείς. 

β)  Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα. 

γ) Παιδιά των ανάδοχων οικογενειών που ορίζονται από το Δημοτικό Βρεφοκομείο «ΑΓΙΟΣ  

     ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» για το χρονικό διάστημα της αναδοχής. 

δ) 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. 

2.γ  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάταξη παιδιού σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες είναι 

τα εξής: 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

1. 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.) 

2. 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. 

3. Παιδιά στρατευμένων Βεβαίωση από το στρατό, για την περίοδο που ο 
γονέας είναι  στρατιώτης. 



4. 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.) 

5. Παιδιά αναδόχων οικογενειών  Βεβαίωση Βρεφοκομείου Αγίου Στυλιανού περί 
αναδοχής. 

 

3.  Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μείωσης ή απαλλαγής τροφείων όσοι δεν ανήκουν στις παραπάνω 

κατηγορίες και πληρούν τις προϋποθέσεις τη σχετικής με αρ. 830/2015 Απόφασης  

Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΥΧΘΩΡ5-ΓΑ2), όπως αυτή ισχύει. 

4.      Καθορίζεται ο τρόπος καταβολής τροφείων,  ως εξής: 

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

4.α.1 Για πλήρη τροφεία: 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί:  64,00€ Χ  11μήνες  = 704,00€ - 10%  =  633,60€ 

Για το δεύτερο παιδί:    48,00€  Χ  11μήνες  =  528,00€ -10%  =  475,20€ 

Για το τρίτο παιδί:         32,00€  Χ  11μήνες  =  352,00€ - 10%  =  316,80€ 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 27.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί:  80,00€  Χ  11μήνες  =  880,00€ - 10%  = 792,00€ 

Για το δεύτερο παιδί:   64,00€  Χ  11μήνες  =  704,00€ - 10%  = 633,60€ 

Για το τρίτο παιδί:   48,00€  Χ  11μήνες  =  528,00€ - 10%  = 475,20€ 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 27.001,00€ και άνω: 

Για το πρώτο παιδί:  96,00€  Χ 11μήνες  = 1.056,00€ - 10%  = 950,40€ 

Για το δεύτερο παιδί:   80,00€ Χ 11μήνες = 880,00€ - 10% = 792,00€ 

Για το τρίτο παιδί:  64,00€ Χ 11μήνες = 704,00€ - 10% = 633,60€ 

4.α.2 Για τους δικαιούχους ειδικής εισφοράς (1/2 του αρχικού ποσού):  

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€:  

Για το πρώτο παιδί:    32,00€ Χ 11μήνες  = 352,00€  - 10% =  316,8€  

Για το δεύτερο παιδί: 24,00€ Χ 11μήνες  = 264,00€  - 10% = 237,60€  

Για το τρίτο παιδί:       16,00€ Χ 11μήνες  = 176,00€  -10%  = 158,40€  

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 27.000,00€:  

Για το πρώτο παιδί:    40,00€  Χ 11μήνες  = 440,00€  - 10% = 396,00€  

Για το δεύτερο παιδί:   32,00€  Χ 11μήνες  = 352,00 € - 10% = 316,80€  

Για το τρίτο παιδί:        24,00€  Χ 11μήνες  =  264,00€ - 10% = 237,60€  

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 27.001,00€ και άνω:  

Για το πρώτο παιδί:     48,00€  Χ  11μήνες = 528,00€ - 10% =  475,20€  



Για το δεύτερο παιδί:   40,00€  Χ  11μήνες = 440,00€ - 10% =  396,00€ 

Για το τρίτο παιδί:        32,00€  Χ  11μήνες = 352,00€ - 10% =  316,80€  

4.α.3  Η έκπτωση ποσοστού 10%  ισχύει εφόσον η εφάπαξ  καταβολή του συνολικού ποσού,  όπως κατά 

περίπτωση ορίστηκε στις 4.α.1 και 4.α.2 παραγράφους,  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. 

 4.β  Σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις η καταβολή των οποίων θα αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο,  

              ως εξής: 

4.β.1 Για πλήρη τροφεία οι δόσεις καθορίζονται: 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί:   88,00€ η δόση 

Για το δεύτερο παιδί:   66,00€ η δόση 

Για το τρίτο παιδί:   44,00€ η δόση 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 27.000,00€: 

Για το πρώτο παιδί:              110,00€ η δόση 

Για το δεύτερο παιδί:                         88,00€ η δόση 

Για το τρίτο παιδί:                              66,00€ η δόση 

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 27.001,00€ και άνω: 

Για το πρώτο παιδί:                        132,00€ η δόση 

Για το δεύτερο παιδί:                      110,00€ η δόση 

Για το τρίτο παιδί:                             88,00€ η δόση 

  4. β.2 Για τους δικαιούχους ειδικής εισφοράς οι δόσεις καθορίζονται ως εξής:  

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€:  

Για το πρώτο παιδί:  44,00€ η δόση  

Για το δεύτερο παιδί:   33,00€ η δόση  

Για το τρίτο παιδί:   22,00€ η δόση  

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 27.000,00€:  

Για το πρώτο παιδί:  55,00€ η δόση  

Για το δεύτερο παιδί:  44,00€ η δόση  

Για το τρίτο παιδί:   33,00€ η δόση  

Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 27.001,00€ και άνω:  

Για το πρώτο παιδί:  66,00€ η δόση  

Για το δεύτερο παιδί:                55,00€ η δόση 

Για το τρίτο παιδί:   44,00€ η δόση 



4.γ   Κατά την εγγραφή του παιδιού, ο υπόχρεος καταβολής τροφείων (γονέας/ κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο), θα 

συμπληρώνει τυποποιημένο έντυπο που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ άλλων 

και ο τρόπος καταβολής των τροφείων (εφάπαξ ή δόσεις), χωρίς δικαίωμα τροποποίησης αυτού. 

5.  Σε περίπτωση διαγραφής παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του Κανονισμού Λειτουργίας ορίζονται τα εξής: 

5.α    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. 

5.β    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. 

5.γ   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. 

5.δ   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. 


