
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ 

Α/Α ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΠΟΣΟ σε € 

1 0,00 – 6.000,00 € Μηνιαίως 24,00 

2 6.001,00 – 12.000,00 € Μηνιαίως 30,00 

3 12.000,00 – 16.500,00 € Μηνιαίως 35,00 

4 16.501,00 – 21.000,00 € Μηνιαίως 40,00 

5 21.001,00 – 25.500,00 € Μηνιαίως 50,00 

6 25.501,00 – 30.000,00 € Μηνιαίως 55,00 

7 30.001,00 και άνω Μηνιαίως 60,00 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπάλληλοι των ∆ΕΚΟ και όσων καλύπτουν τα έξοδα φύλαξης σε παιδικό 

σταθµό, θα καταβάλλουν το ποσό της ανώτερης κλίµακας. 

Απαλλάσσονται από την καταβολή των τροφείων οι πολύτεκνες οικογένειες καθώς και οι 

οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος µε ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω. Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει για οικογενειακά εισοδήµατα µέχρι του ποσού 

των 21.000,00 €.  Εάν το ετήσιο εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό αυτό θα καταβάλλονται τροφεία για µεν 

το πρώτο παιδί κλιµακίου β΄ (ήτοι 30,00€) και για κάθε επόµενο παιδί το ήµισυ του καταβαλλόµενου 

για το πρώτο παιδί. 

Γονέας µε δύο ή τρία παιδιά που φιλοξενούνται στους σταθµούς πληρώνει για το πρώτο παιδί 

το 100% της κατηγορίας του, για το δεύτερο το 50% του καταβαλλόµενου για το πρώτο παιδί και για 

το τρίτο παιδί απαλλάσσεται από την καταβολή των τροφείων. 

Για τα βρέφη και παιδιά λοιπών αλλοδαπών γονέων θα καταβάλλεται, ανεξαρτήτως 

εισοδήµατος, το ποσό του τρίτου κλιµακίου, δηλαδή 35,00€.  Για εισοδήµατα από 16.501,00 € και άνω 

θα καταβάλλονται τροφεία των αντίστοιχων κλιµακίων.  

Όσοι επιθυµούν µπορούν να πληρώνουν προκαταβολικά τροφεία περισσοτέρων µηνών  προς 

διευκόλυνση των ιδίων και των Παιδικών Σταθµών. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να απαλλάσσει 

από τα τροφεία τους γονείς µετά από συνεκτίµηση αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων (έκθεση 

κοινωνικής έρευνας, ιατρική βεβαίωση και χαµηλό εισόδηµα, ταµείο ανεργίας κ.α.) και κατόπιν 

αιτήσεών τους.         

Οι εισπράξεις των τροφείων θα γίνονται από τις υπεύθυνες των σταθµών µε την αντίστοιχη 

έκδοση τριπλότυπης απόδειξης είσπραξης.   

Μαζί µε το µήνα Σεπτέµβριο θα καταβάλλεται και ο µήνας Ιούλιος ο οποίος θα συµψηφίζεται 

στην διάρκεια της περιόδου σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της φιλοξενίας του νηπίου. 

 

      Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 8/2011 όπως εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 166/2011 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 


