
                

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 9/2020 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης:  79/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των τροφείων 2020 – 2021 Βρεφονηπιακών και 
Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης. 

 
Σήμερα 16 Ιουνίου έτους 2020  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα  11:00 π.μ.,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

δια τηλεδιάσκεψης  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9515/12-6-2020 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) του ΥΠ.ΕΣ.,   και την κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία,  δεδομένου ότι σε  σύνολο  εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση έξι  (6)  συνολικά  
μέλη,   ήτοι:  

   Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από το τακτικό μέλος κ. Μαρκαντώνη Φωτεινή. 
 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών την από 11-5-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού  
που συνυπογράφεται από την Προϊσταμένη Τμήματος κ. Καριπίδου Μαρία και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. 
Κουλάκου Παναγιώτα και έχει ως εξής:  
 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης του Δήμου Πεντέλης που αφορά τον καθορισμό των τροφείων 2020-2021 
Βρεφονηπιακών  και Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης.  

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
1.  Έχοντας υπόψη  
α.  Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄2006) 
β. Τις Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 γ.  Την υπ΄αριθμ.169/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης, που αφορά την κατάργηση των 

ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης»  
δ.  Το υπ΄αρ.3742ΦΕΚ/Β΄/10-10-2019, που αφορά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» και «Οργανισμός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» 

ε. Την υπ’ αρ.41087/29-11-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/5-12-2017) των υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» και συγκεκριμένα το άρθρο 5 σύμφωνα με το οποίο: «Το  Δημοτικό Συμβούλιο 
μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενούμενων 
παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των γονέων 
ως κατοίκων , δημοτών ή ετεροδημοτών. Η οικονομική συμμετοχή πρέπει να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)  

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό 
Μέλος 

2. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος 2. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος 

3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος 3. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος 

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  



έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια Α.Δ.Σ. καθορίζονται οι περιπτώσεις 
απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών». 

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η λήψη απόφασης  που αφορά τον καθορισμό των τροφείων 2020-2021 
Βρεφονηπιακών  και Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης ως ακολούθως: 

 
 

Άρθρο 1 
Κατηγορίες τροφείων 

1. Το κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης κατατάσσεται σε μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

α. Κατηγορία Α: 
i. Παιδί με ένα/μία αδελφό/ή που φοιτά σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πεντέλης. 
ii. Παιδί υπαλλήλου (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) του Δήμου Πεντέλης. 
iii. Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας. 

β. Κατηγορία Β: 
iv. Παιδί τρίτεκνης οικογένειας. 
v. Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας με άνεργο γονιό - κηδεμόνα που έχει την επιμέλεια. 
vi. Παιδί με δύο άνεργους γονείς -κηδεμόνες. 

γ. Κατηγορία Γ: 
vii. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας με 4 ή 5 παιδιά 
viii. Παιδί με δύο αδέλφια που φοιτούν σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πεντέλης. 

Δ .Κατηγορία Δ:  
ix. Παιδί οικογένειας με μέλος ΑΜΕΑ ποσοστού άνω του 67% . 
x. Υπερπολύτεκνη οικογένεια με 6 παιδιά και άνω. 
xi. Παιδί με μητέρα (ή πατέρα εφόσον έχει την επιμέλεια ή βρίσκεται σε χηρεία) που επιδοτείται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ 

(ΕΣΠΑ). 
Γενική Κατηγορία (ΓΕΝ): Παιδί που δεν εντάσσεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και δεν δηλώσουν συμμετοχή ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς 
φακέλου δικαιολογητικών (με δική τους υπαιτιότητα) θα καταβάλουν  το ποσό των τροφείων που αντιστοιχεί 
στην ανώτερη εισοδηματική κατηγορία, χωρίς να τους αναγνωριστεί οποιαδήποτε απαλλαγή ή μείωση εκτός 
ειδικών περιπτώσεων και μετά από απόφαση του ΔΣ Δήμου.  

2. Ο γονιός - κηδεμόνας, μαζί με την αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής του παιδιού  στους Παιδικούς Σταθμούς 
του Δήμου Πεντέλης καταθέτει υποχρεωτικά στη Γραμματεία - Πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης, υπεύθυνη δήλωση  
καθώς και αίτηση κατάταξης   σε παιδαγωγική δομή και σε μία από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, ΓΕΝ, επισυνάπτοντας 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

3. Ο γονιός κηδεμόνας δύναται να καταθέσει νέα αίτηση κατάταξης σε κατηγορία τροφείων  στην περίπτωση που 
συντρέχουν λόγοι μεταβολής της κατηγορίας τροφείων (π.χ. αλλαγή οικογενειακής κατάστασης) σε χρόνο 
μεταγενέστερο της ημερομηνίας εγγραφής - επανεγγραφής του παιδιού.  

4. Η ημερομηνία κατάταξης του παιδιού σε κατηγορία τροφείων θεωρείται η ημερομηνία της έγκρισης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο της αντίστοιχης αίτησης του γονέα - κηδεμόνα. 

5. Η οικονομική συμμετοχή για τα φιλοξενούμενα παιδιά πρέπει να εξοφλείται από τους γονείς/κηδεμόνες το Α΄ 
δεκαήμερο  κάθε μήνα . 

 Η οικονομική συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική για κάθε γονέα/κηδεμόνα από την εγγραφή του παιδιού και 
μέχρι τη λήξη της λειτουργίας του Σταθμού.  

Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της εισφοράς του μήνα. 
Εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της μισής εισφοράς.  

 
 

Άρθρο 2 
Ορισμός Οικογενειακού Εισοδήματος 

6. Ως οικογενειακό εισόδημα με βάση το οποίο θα υπολογιστούν τα τροφεία ορίζεται το άθροισμα των ποσών 
που αναγράφονται στην πέμπτη σειρά του πίνακα Γ.2. της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό 
Σημείωμα) του 2020 (που αφορούν εισοδήματα του 2019). 

Σε κάθε περίπτωση υιοθετείται ο ορισμός του οικογενειακού εισοδήματος που γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο 
πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”. 

  
 

Άρθρο 3 
Ποσό Μηνιαίων Τροφείων 

7. Ως ποσό μηνιαίων τροφείων για κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης 
λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 1 και 2 ορίζονται τα ακόλουθα: 

 



ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

Από Έως και ΓΕΝ Α Β Γ Δ 

0 20000,00€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ  
 
 
 

0€ 

20.000,01 € 30.000,00 € 70€ 40€ 0€ 0€ 

30.000,01 € 40.000,00 € 110€ 70€ 40€ 0€ 

40.000,01 € 50.000,00 € 140€ 110€ 70€ 40€ 

50.000,01 € 60.000,00 € 160€ 140€ 110€ 70€ 

60.000,01 € 70.000,00 € 180€ 160€ 140€ 110€ 

70.000,01 € 80.000,00 € 200€ 180€ 160€ 140€ 

80.000,01 € και ΑΝΩ 250€ 200€ 180€ 160€ 

 
8. Το ποσό των τροφείων εκάστου μήνα μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 

περιπτώσεις: 
     α. αλλαγής κατηγορίας τροφείων  με μη αναδρομική ισχύ.  
     β. μεταβολής του οικογενειακού εισοδήματος  με αναδρομική ισχύ από 1/1/2021  
     γ. έγκρισης εγγραφής στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα οπότε και δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των 

τροφείων του αντίστοιχου μήνα 
     δ. σοβαρού προβλήματος υγείας του παιδιού (το οποίο θα αποδεικνύεται από σχετική γνωμάτευση παιδιάτρου 

δημόσιου φορέα). 
     Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή 

Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως 
 

Άρθρο 4 
Ποσό Ετήσιων Τροφείων 

9. Ως ποσό ετήσιων τροφείων για κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης ορίζεται 
το άθροισμα των ποσών των μηνιαίων τροφείων λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα φοίτησης του που εκτείνεται 
από την 1 Σεπτεμβρίου 2020 ή την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής του μέχρι και την 31 Ιουλίου 2021 ή 
την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης διαγραφής του.   

 
Άρθρο 5 

Διαγραφές  
10. Το παιδί διαγράφεται από το μητρώο των παιδαγωγικών δομών του Δήμου Πεντέλης μετά από έγκριση της 

σχετικής αίτησης του κηδεμόνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
11. Ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης της σχετικής αίτησης του κηδεμόνα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  
12. Αιτήσεις διαγραφής μετά την 30 Απριλίου 2021 γίνονται αποδεκτές μόνο σε περίπτωση μεταδημότευσης της 

οικογένειας. 
 

Άρθρο 6 
Καταβολή - Επιστροφή ποσού τροφείων 

13. Η καταβολή των τροφείων γίνεται ΜΗΝΙΑΙΩΣ μέσα στο α’ 10ήμερο του μήνα στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK στο 
Λογαριασμό της τράπεζας EURONBANK 0026.0400.12.0200134530 (IBAN: GR03 0260 4000 0001 2020 0134 530) 
του Δήμου Πεντέλης δηλώνοντας τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) του παιδιού για το τρέχον σχολικό έτος. 

14. Η μη καταβολή των προβλεπόμενων ετήσιων τροφείων έως το τέλος του σχολικού έτους (31 Ιουλίου 2021) 
επιφέρει: 

      α.  την βεβαίωση του χρέους από τον Δήμου Πεντέλης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ 
      β. τη μη έγκριση της αίτησης επανεγγραφής του παιδιού στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης για το 

σχολικό έτος 2020-2021. 
15. Τα χρήματα των τροφείων δεν επιστρέφονται, εφόσον, από υπαιτιότητα των γονέων, το παιδί σταματήσει να 

έρχεται στον Παιδικό Σταθμό. 
16. Στην περίπτωση που το ποσό που έχει καταβληθεί από τον κηδεμόνα ξεπερνάει το ποσό των ετήσιων τροφείων, 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιστρέφεται η διαφορά ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. 
 

Άρθρο 7 
Ισχύς απόφασης 

17. Η παρούσα απόφαση τροφείων ισχύει αποκλειστικά για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στους Παιδικούς Σταθμούς 
του Δήμου Πεντέλης κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021 δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 και 
δεν έχει αναδρομική ισχύ για τα προηγούμενα σχολικά έτη. 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 



 
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία τα συμμετέχοντα στην συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής,  ψήφισαν ομόφωνα την εισήγηση όπως παρατίθεται  ανωτέρω. 
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται στα επίσημα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134). 

⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020). 

⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Τις  υπ’ αριθ.  40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Την υπ’ αριθμ.169/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης (ΑΔΑ: ΩΝΛΨΩΞ3-ΒΩΥ), που 
αφορά την κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».  

⎯ Το ΦΕΚ Β΄3742/10-10-2019, που αφορά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» και «Οργανισμός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης». 

⎯ Την υπ’ αριθ. 41087/29-11-2017 Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 4249/5-12-201)7 με θέμα: «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» και συγκεκριμένα το άρθρο 5 σύμφωνα με το οποίο: «Το  Δημοτικό 
Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των 
φιλοξενούμενων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την 
ιδιότητα των γονέων ως κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών. Η οικονομική συμμετοχή πρέπει να γνωστοποιείται με 
ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια Α.Δ.Σ. 
καθορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών». 
 
Μετά από ψηφοφορία κατά την οποία κατά την οποία τα συμμετέχοντα στην συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής,  ψήφισαν ομόφωνα την εισήγηση όπως παρατίθεται  ανωτέρω. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά  τον καθορισμό των τροφείων 2020 
– 2021 των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης, ως ακολούθως: 

 
Άρθρο 1 

Κατηγορίες τροφείων 
1. Το κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης κατατάσσεται σε μία από τις παρακάτω 

κατηγορίες: 
α. Κατηγορία Α: 

xii.Παιδί με ένα/μία αδελφό/ή που φοιτά σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πεντέλης. 
xiii. Παιδί υπαλλήλου (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) του Δήμου Πεντέλης. 
xiv. Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας. 

β. Κατηγορία Β: 
xv. Παιδί τρίτεκνης οικογένειας. 
xvi. Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας με άνεργο γονιό - κηδεμόνα που έχει την επιμέλεια. 
xvii. Παιδί με δύο άνεργους γονείς -κηδεμόνες. 

γ. Κατηγορία Γ: 
xviii. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας με 4 ή 5 παιδιά 
xix. Παιδί με δύο αδέλφια που φοιτούν σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πεντέλης. 

Δ .Κατηγορία Δ:  
xx. Παιδί οικογένειας με μέλος ΑΜΕΑ ποσοστού άνω του 67% . 
xxi. Υπερπολύτεκνη οικογένεια με 6 παιδιά και άνω. 
xxii. Παιδί με μητέρα (ή πατέρα εφόσον έχει την επιμέλεια ή βρίσκεται σε χηρεία) που επιδοτείται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ 
(ΕΣΠΑ). 

Γενική Κατηγορία (ΓΕΝ): Παιδί που δεν εντάσσεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και δεν δηλώσουν συμμετοχή ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς 
φακέλου δικαιολογητικών (με δική τους υπαιτιότητα) θα καταβάλουν  το ποσό των τροφείων που αντιστοιχεί 
στην ανώτερη εισοδηματική κατηγορία, χωρίς να τους αναγνωριστεί οποιαδήποτε απαλλαγή ή μείωση εκτός 
ειδικών περιπτώσεων και μετά από απόφαση του ΔΣ Δήμου.  



2. Ο γονιός - κηδεμόνας, μαζί με την αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής του παιδιού  στους Παιδικούς Σταθμούς 
του Δήμου Πεντέλης καταθέτει υποχρεωτικά στη Γραμματεία - Πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης, υπεύθυνη δήλωση  
καθώς και αίτηση κατάταξης   σε παιδαγωγική δομή και σε μία από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, ΓΕΝ, επισυνάπτοντας 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

3. Ο γονιός κηδεμόνας δύναται να καταθέσει νέα αίτηση κατάταξης σε κατηγορία τροφείων  στην περίπτωση που 
συντρέχουν λόγοι μεταβολής της κατηγορίας τροφείων (π.χ. αλλαγή οικογενειακής κατάστασης) σε χρόνο 
μεταγενέστερο της ημερομηνίας εγγραφής - επανεγγραφής του παιδιού.  

4. Η ημερομηνία κατάταξης του παιδιού σε κατηγορία τροφείων θεωρείται η ημερομηνία της έγκρισης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο της αντίστοιχης αίτησης του γονέα - κηδεμόνα. 

5. Η οικονομική συμμετοχή για τα φιλοξενούμενα παιδιά πρέπει να εξοφλείται από τους γονείς/κηδεμόνες το Α΄ 
δεκαήμερο  κάθε μήνα . 

 Η οικονομική συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική για κάθε γονέα/κηδεμόνα από την εγγραφή του παιδιού και 
μέχρι τη λήξη της λειτουργίας του Σταθμού.  

Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της εισφοράς του μήνα. 
Εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της μισής εισφοράς.  

 
Άρθρο 2 

Ορισμός Οικογενειακού Εισοδήματος 
6. Ως οικογενειακό εισόδημα με βάση το οποίο θα υπολογιστούν τα τροφεία ορίζεται το άθροισμα των ποσών 

που αναγράφονται στην πέμπτη σειρά του πίνακα Γ.2. της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό 
Σημείωμα) του 2020 (που αφορούν εισοδήματα του 2019). 

Σε κάθε περίπτωση υιοθετείται ο ορισμός του οικογενειακού εισοδήματος που γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο 
πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”. 

  
Άρθρο 3 

Ποσό Μηνιαίων Τροφείων 
7. Ως ποσό μηνιαίων τροφείων για κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης 

λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 1 και 2 ορίζονται τα ακόλουθα: 
 

ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

Από Έως και ΓΕΝ Α Β Γ Δ 

0 20000,00€ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ  
 
 
 

0€ 

20.000,01 € 30.000,00 € 70€ 40€ 0€ 0€ 

30.000,01 € 40.000,00 € 110€ 70€ 40€ 0€ 

40.000,01 € 50.000,00 € 140€ 110€ 70€ 40€ 

50.000,01 € 60.000,00 € 160€ 140€ 110€ 70€ 

60.000,01 € 70.000,00 € 180€ 160€ 140€ 110€ 

70.000,01 € 80.000,00 € 200€ 180€ 160€ 140€ 

80.000,01 € και ΑΝΩ 250€ 200€ 180€ 160€ 

 
8. Το ποσό των τροφείων εκάστου μήνα μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 

περιπτώσεις: 
     α. αλλαγής κατηγορίας τροφείων  με μη αναδρομική ισχύ.  
     β. μεταβολής του οικογενειακού εισοδήματος  με αναδρομική ισχύ από 1/1/2021  
     γ. έγκρισης εγγραφής στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα οπότε και δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των 

τροφείων του αντίστοιχου μήνα 
     δ. σοβαρού προβλήματος υγείας του παιδιού (το οποίο θα αποδεικνύεται από σχετική γνωμάτευση παιδιάτρου 

δημόσιου φορέα). 
     Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή 

Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως 
 

Άρθρο 4 
Ποσό Ετήσιων Τροφείων 

9. Ως ποσό ετήσιων τροφείων για κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης ορίζεται 
το άθροισμα των ποσών των μηνιαίων τροφείων λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα φοίτησης του που εκτείνεται 
από την 1 Σεπτεμβρίου 2020 ή την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής του μέχρι και την 31 Ιουλίου 2021 ή 
την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης διαγραφής του.   

 
Άρθρο 5 

Διαγραφές  
10. Το παιδί διαγράφεται από το μητρώο των παιδαγωγικών δομών του Δήμου Πεντέλης μετά από έγκριση της 

σχετικής αίτησης του κηδεμόνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. 



11. Ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης της σχετικής αίτησης του κηδεμόνα από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

12. Αιτήσεις διαγραφής μετά την 30 Απριλίου 2021 γίνονται αποδεκτές μόνο σε περίπτωση μεταδημότευσης της 
οικογένειας. 

Άρθρο 6 
Καταβολή - Επιστροφή ποσού τροφείων 

13. Η καταβολή των τροφείων γίνεται ΜΗΝΙΑΙΩΣ μέσα στο α’ 10ήμερο του μήνα στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK στο 
Λογαριασμό της τράπεζας EURONBANK 0026.0400.12.0200134530 (IBAN: GR03 0260 4000 0001 2020 0134 530) 
του Δήμου Πεντέλης δηλώνοντας τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) του παιδιού για το τρέχον σχολικό έτος. 

14. Η μη καταβολή των προβλεπόμενων ετήσιων τροφείων έως το τέλος του σχολικού έτους (31 Ιουλίου 2021) 
επιφέρει 

      α.  την βεβαίωση του χρέους από τον Δήμου Πεντέλης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ 
      β. τη μη έγκριση της αίτησης επανεγγραφής του παιδιού στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης για το 

σχολικό έτος 2020-2021. 
15. Τα χρήματα των τροφείων δεν επιστρέφονται, εφόσον, από υπαιτιότητα των γονέων, το παιδί σταματήσει να 

έρχεται στον Παιδικό Σταθμό. 
16.  Στην περίπτωση που το ποσό που έχει καταβληθεί από τον κηδεμόνα ξεπερνάει το ποσό των ετήσιων 

τροφείων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιστρέφεται η διαφορά ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. 
 

Άρθρο 7 
Ισχύς απόφασης 

17.  Η παρούσα απόφαση τροφείων ισχύει αποκλειστικά για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στους Παιδικούς Σταθμούς 
του Δήμου Πεντέλης κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021 δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 και 
δεν έχει αναδρομική ισχύ για τα προηγούμενα σχολικά έτη. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Κοσμοπούλου Αναστασία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Κρανιώτης Παναγιώτης 
 

  
                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 


