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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “Η ΕΣΤΙΑ” 

Ταχ. Δ/νση: Κοιμ.Θεοτόκου 26-28 

Άγιος Στέφανος .                                                               

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:         4 Η  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ:    30-04-2018 
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                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

Στον ΄Αγιο  Στέφανο σήμερα 30 Απριλίου του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ, στο γραφείο του ΝΠ  

Κοιμ. Θεοτόκου 26-28 , συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία 

«Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»  μετά από  την αριθμ. 483/2018  

πρόσκληση του  Προέδρου  αυτού. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

παρόντα ήταν  τα  εξής 10 : 

 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  
1 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

2 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΙΔΑΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ 

3 ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

4 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΤΑΝΙΑ   

5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  

7 ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗ ΑΛΛΑΣ    

8 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    

10 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ(αναπλ.μέλος )  

11    

12   

13   

14   

15   
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ΘΕΜΑ : Καθορισμός καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για το σχολικό έτος 2018-2019 των 
φιλοξενούμενων νηπίων στα Παραρτήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών  Σταθμών. 

 
Ο Πρόεδρος του ΝΠ θέτει  υπόψη των μελών του ΔΣ  ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη μηνιαία οικονομική εισφορά έτους 2018-

2019,  που θα καταβάλλεται από τους γονείς των φιλοξενουμένων νηπίων και που με βάση τις  σημερινές οικονομικές συγκυρίες πρέπει 

να ανταποκρίνεται  στην οικονομική δυνατότητα των γονέων. 

  

Ελήφθησαν υπόψη, εκτός από τα παραπάνω και ειδικές κατηγορίες βάση κοινωνικών κριτηρίων, όπως μονογονεικές οικογένειες, 

διαζευγμένοι κλπ.  Προτείνονται λοιπόν τα παρακάτω: 

 
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ   ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
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     Α/Α 

 

 

Οικογενειακό Εισόδημα 

 

Μηνιαία Τροφεία 

      2018  - 2019  
1                  0- 20.000 €       ΔΩΡΕΑΝ  

2         20.001- 25.000 €           40 € 

3         25.001- 30.000 €           50 € 

4         30.001- 35.000 €           60 € 

5         35.001- 40.000 €           80 € 

6        40.001-  50.000 €         100 € 

7        50.001-  60.000 €         120 € 

8        60.001-και άνω €         150 € 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής” μέσω της  Ε.Ε.Τ.Α.Α και δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής  ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών 

, εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κατηγορία τροφείων από αυτήν που ανήκουν βάσει του οικογενειακού τους εισοδήματος, 

όπως αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα.  

 

   ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
 

Απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής : 

 

Α.) Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α  

 

Β.) Όσοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο  Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 

βάσει της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α και με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € 

 

Γ.) Οι μονογονεϊκές οικογένειες, χήροι/ες, διαζευγμένοι/ες κ.τ.λ. με εισόδημα έως 25.000 € . 

 

Δ.)  Οι οικογένειες με  ΑΜΕΑ (γονείς –παιδιά ) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%  που πιστοποιείται με  βεβαίωση της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κ.Ε.Π.Α. και με εισόδημα έως 30.000 € 

 

Ε.) Οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 30.000 € .  

 

Ζ.) Οι πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 40.000 € 

 

Μειωμένη οικονομική εισφορά  

Α) Οι ως άνω κατηγορίες : ( Γ) με ετήσιο εισόδημα από 25.001,00€  και άνω ,   (Δ-  Ε) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 

30.001,00€ και άνω,  , καθώς και της   (Ζ) κατηγορίας από οικογενειακό εισόδημα 40.001,00€  και άνω θα καταβάλουν το 50% της 

αναλογούσης οικονομικής  εισφοράς της κάθε κατηγορίας. 

 Β) Η καταβολή για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που θα φιλοξενείται θα ανέρχεται στο 50% της κάθε κατηγορίας. Σε 

περίπτωση που φιλοξενείται και τρίτο τέκνο αυτό θα απαλλάσσεται της οικονομικής συμμετοχής. 

 

Τέκνα εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς 

Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς των οποίων τα τέκνα εγγράφονται καθ 'υπέρβαση της δυναμικότητας και 

φιλοξενούνται ως υπεράριθμα, να μην υπόκεινται σε καταβολή οικονομικής εισφοράς. 

 Καταβολή  εισφοράς 

1. Η εισφορά από τους γονείς που αφορά τον μήνα Σεπτέμβρη δεν θα αποδοθεί. Δηλαδή η εισφορά θα είναι για την περίοδο 

Οκτώβριο 2018–Ιούλιο 2019.  

2. Η μηνιαία οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται από τους γονείς στον λογαριασμό του Νομικού Προσώπου στην Τράπεζα 

Πειραιώς με αριθμό ΙΒΑΝ GR94 0172 0830 0050 8305 3918 141, μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και θα 

προσκομίζεται η απόδειξη κατάθεσης στον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να καταχωρείται στα αντίστοιχα βιβλία. 

3. Η καταβολή εισφοράς που αφορά τον μήνα Ιούλιο θα προκαταβάλλεται κατά τον μήνα Απρίλιο μαζί με την οικονομική  

εισφορά μηνός Απριλίου. 
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  Το ΔΣ μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση  και αναλυτική τοποθέτηση πολλών μελών  

 

( Μειοψηφούντος   της κας Ταουξή που ψήφισε λευκό )  η οποία  στην τοποθέτηση της  αναφέρθηκε                    

    «στην ανάγκη καθιέρωσης δωρεάν φιλοξενίας -  κατάργηση τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς»  

 

                                   Εγκρίνει  και αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  ,τα παρακάτω :  

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

 

      

     Α/Α 

 

 

Οικογενειακό Εισόδημα 

 

Μηνιαία Τροφεία 

      2018  - 2019  
1                  0- 20.000 €       ΔΩΡΕΑΝ  

2         20.001- 25.000 €           40 € 

3         25.001- 30.000 €           50 € 

4         30.001- 35.000 €           60 € 

5         35.001- 40.000 €           80 € 

6        40.001-  50.000 €         100 € 

7        50.001-  60.000 €         120 € 

8        60.001-και άνω €         150 € 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής” μέσω της  Ε.Ε.Τ.Α.Α και δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής  ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών 

, εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κατηγορία τροφείων από αυτήν που ανήκουν βάσει του οικογενειακού τους εισοδήματος, 

όπως αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα.  

 

   ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
 

Απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής : 

 

Α.) Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α  

 

Β.) Όσοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο  Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 

βάσει της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α και με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € 

 

Γ.) Οι μονογονεϊκές οικογένειες, χήροι/ες, διαζευγμένοι/ες κ.τ.λ. με εισόδημα έως 25.000 € . 

 

Δ.)  Οι οικογένειες με  ΑΜΕΑ (γονείς –παιδιά ) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%  που πιστοποιείται με  βεβαίωση της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κ.Ε.Π.Α. και με εισόδημα έως 30.000 € 

 

Ε.) Οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 30.000 € .  

 

Ζ.) Οι πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 40.000 € 

 

Μειωμένη οικονομική εισφορά  

Α) Οι ως άνω κατηγορίες : ( Γ) με ετήσιο εισόδημα από 25.001,00€  και άνω ,   (Δ-  Ε) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 

30.001,00€ και άνω,  , καθώς και της   (Ζ) κατηγορίας από οικογενειακό εισόδημα 40.001,00€  και άνω θα καταβάλουν το 50% της 

αναλογούσης οικονομικής  εισφοράς της κάθε κατηγορίας. 

 Β) Η καταβολή για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που θα φιλοξενείται θα ανέρχεται στο 50% της κάθε κατηγορίας. Σε 

περίπτωση που φιλοξενείται και τρίτο τέκνο αυτό θα απαλλάσσεται της οικονομικής συμμετοχής. 

 

Τέκνα εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς 

Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς των οποίων τα τέκνα εγγράφονται καθ 'υπέρβαση της δυναμικότητας και 

φιλοξενούνται ως υπεράριθμα, να μην υπόκεινται σε καταβολή οικονομικής εισφοράς. 

 Καταβολή  εισφοράς 

1. Η εισφορά από τους γονείς που αφορά τον μήνα Σεπτέμβρη δεν θα αποδοθεί. Δηλαδή η εισφορά θα είναι για την περίοδο 

Οκτώβριο 2018–Ιούλιο 2019.  

2. Η μηνιαία οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται από τους γονείς στον λογαριασμό του Νομικού Προσώπου στην Τράπεζα 

Πειραιώς με αριθμό ΙΒΑΝ GR94 0172 0830 0050 8305 3918 141, μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και θα 

προσκομίζεται η απόδειξη κατάθεσης στον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να καταχωρείται στα αντίστοιχα βιβλία. 

3. Η καταβολή εισφοράς που αφορά τον μήνα Ιούλιο θα προκαταβάλλεται κατά τον μήνα Απρίλιο μαζί με την οικονομική  

εισφορά μηνός Απριλίου. 
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Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί . 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                                                              

 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                        ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    

ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  

ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                                       Ακριβές απόσπασμα  πρακτικού                                                                                                                            

ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗ ΑΛΛΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                        

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ(αναπλ.μέλος )                                         Άγιος Στέφανος 

                                                                                                    Αυθημερόν 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                         

                                                                                              ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                                                                                                                                                                                          
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