
 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΤΡΟΦΕΙΑ) 

 
Σας ενημερώνουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής, 
σύμφωνα με την υπ. αρ. 14/2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή της 
κλίμακας των μηνιαίων  τροφείων  που καταβάλλεται  από τους γονείς στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής», την υπ. αρ. 51/2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα : «Λήψη απόφασης για 
την α) έγκριση κριτηρίων και καθορισμό μορίων για τις εγγραφές νηπίων και βρεφών στους παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς Άνω Λιοσίων, β) δικαιολογητικά εγγραφής και γ) επικαιροποίηση της υπ. αρ. 
14/2017 απόφαση Δ.Σ., που αφορά την  οικονομική συμμετοχή (τροφεία)» και την υπ. αρ. 14/2018 
απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό - ΚΥΑ 
του Υπουργού Εσωτερικών και της αναπληρωτή υπουργού Εργασίας με αρ. 41087/29-11-2017 που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/τ. Β/ 5-12-2017», έχει ορίσει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής 
εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους 
δυνατότητα.  Επίσης,  ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ)  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΠΟΣΟ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 

Έως  10.000 ευρώ 0 

10.001 – 15.000 ευρώ 15 ευρώ 

15.001- 20.000 ευρώ 20 ευρώ 

20.001 - 25.000 ευρώ 25 ευρώ 

25.001 – 30.000 ευρώ 30 ευρώ 

30.001 έως 40.000 ευρώ 40 ευρώ 

40.001 έως 50.000 ευρώ 60 ευρώ 

50.001 και άνω 100 ευρώ 

 

Απαλλάσσονται κάθε εισφοράς : 

 Οι δημότες με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ εφόσον αυτό αποδεικνύεται με τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 

 Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» 

 Γονείς που είναι φοιτητές ή ο πατέρας είναι στρατιώτης. (Δεν νοούνται φοιτητές, οι εργαζόμενοι που 
φοιτούν για απόκτηση 1ου ή  2ου πτυχίου). 

 Οι μονογονεικές οικογένειες (άγαμος ή γονέας σε χηρεία) και τα ορφανά παιδιά, είτε από πατέρα 
είτε από μητέρα. 

 Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω και με την προσκόμιση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα ή της 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, με εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ.  Εάν το εισόδημα είναι 
άνω των 40.000 ευρώ, τότε παρέχεται έκπτωση της τάξεως 50 % . 

 Οι  πολύτεκνες και τρίτεκνες  οικογένειες   με  εισόδημα  μέχρι 40.000 ευρώ.   Εάν το εισόδημα είναι 
άνω των 40.000 ευρώ, τότε παρέχεται έκπτωση της τάξεως 50 % 

 
Μειώνονται τα τροφεία στις εξής κατηγορίες: 

 Στους αποδεδειγμένα διαζευγμένους γονείς ή γονείς σε διάσταση παρέχεται έκπτωση της τάξεως 
50% 

 Στις  εργαζόμενες και εργαζόμενους των Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου Φυλής παρέχεται έκπτωση της 
τάξεως 50% 

 Για τα δεύτερο παιδί κάθε οικογένειας, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ήμισυ των τροφείων που 
καταβάλλεται για το 1ο παιδί 

* Γονείς που τα παιδιά τους φιλοξενούνται στους σταθμούς και κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

μείνουν άνεργοι επανεξετάζεται το ποσό των τροφείων. 



 
Καταβολή Τροφείων : 

 Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας του παιδιού, η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά. 

 Εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει για σοβαρούς λόγους υγείας πέραν του ενός μηνός, δεν 
καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές, εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση Νοσοκομείου ή Παιδιάτρου 
για το χρόνο απουσίας και ανάρρωσης. Διευκρινίζεται ότι για την επανεγγραφή βρέφους ή νηπίου 
για να γίνει δεκτή η αίτηση  πρέπει  να  μην  υπάρχουν  προηγούμενες  οικονομικές  οφειλές  προς  
το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ». 

 Όταν δεν καταβάλλεται  από τους γονείς η οικονομική συμμετοχή, για χρονικό διάστημα πέραν των 
δύο μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε το παιδί διαγράφεται, αφού πρώτα 
ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό. 

 
Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού τροφείων εξετάζονται από ειδική επιτροπή 
επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως. 
 
Σε περίπτωση μη καταβολής της οικονομικής συμμετοχής, το Ν.Π.Δ.Δ. ζητά μέσω της Ταμειακής 
Υπηρεσίας του Δήμου, να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη των 
χρημάτων, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

Κάτοικος   100 

Επανεγγραφή   50 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες 

*Ως μονογονεϊκή οικογένεια, για την παρούσα αξιολόγηση, νοούνται οι 
οικογένειες στην οποία ο ένας γονέας εκ των δύο είναι θανών ή άγαμοι 
γονείς που έχουν την επιμέλεια του/ων τέκνου/ων τους 

40 

Αρ. ανήλικων τέκνων 1 παιδί 5 

 2 παιδιά 10 

 3 παιδιά  15 

 4 παιδιά 20 

 και ούτε καθεξής (5 μόρια για κάθε παιδί) ……………. 

Αναπηρία ή σοβαρή 
ασθένεια 

Οικογένειες με γονέα ή παιδί με τουλάχιστον 67% αναπηρία 30 

Οικογένειες σε 
διάσταση, διαζευγμένοι 
γονείς 

Οικογένειες σε διάσταση (με απλή υπεύθυνη δήλωση) 10 

 Διαζευγμένοι γονείς (με διαζύγιο ή σε διάσταση με χαρτί δικηγόρου) 20 

Οικογένειες με 
ιδιαίτερες κοινωνικές 
ανάγκες 

με παραπομπή από κρατική υπηρεσία, 
με παραπομπή από ειδικό (π.χ. παιδοψυχολόγος, λογοθεραπευτής κ.λ.π.), 
με γονέα μαθητή, φοιτητή, στρατιώτη, φυλακισμένο κ.λ.π. 

20 

 

Εργαζόμενη μητέρα  30 

Εργαζόμενος πατέρας  30 

Άνεργη  μητέρα  10 

Άνεργος πατέρας  10 

Οικογένεια με ετήσιο 
εισόδημα  

έως 15.000 40 

 από 15.001 έως 30.000 ευρώ  20 

 από 30.001 έως 50.000 ευρώ  10 

 από 50.001 και πάνω  5 



 
1) Οποιαδήποτε δήλωση που αφορά στην οικογενειακή, κοινωνική, ιατρική και οικονομική κατάσταση 
θα πρέπει να αποδεικνύεται από αντίστοιχο έγγραφο 
2) Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται :  

α) Οικογένειες με ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες  

β) Οι εργαζόμενοι  Γονείς  

γ) Τα χαμηλά εισοδήματα μέχρι 15.000,00 ευρώ  

3) Ενστάσεις  επί της μοριοδότησης θα υποβληθούν εντός των τριών εργάσιμων ημερών μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

 
 
 
Εκ της Διοικήσεως  
 


