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Επί του 1
ου

 θέματος 

H Πρόεδρος λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής: 

 1) Το Νομικό Πρόσωπο όσον αφορά το σκέλος των εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2013 

περιόρισε τα έξοδά του και ως εκ τούτου η τελευταία δόση επιχορήγησης του Δήμου μας  

(268.000€) δεν κρίθηκε αναγκαίο να καταβληθεί (2.700.000€ σύμφωνα με τη συστατική πράξη - 

κατεβλήθησαν 2.432.000€ τελικά). 

 2) Το Νομικό Πρόσωπο για την επόμενη σχολική χρονιά προγραμματίζει τη διεκδίκηση του ίδιου 

αριθμού θέσεων φιλοξενίας νηπίων & βρεφών επιδοτούμενες από Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα (180 

θέσεις). 

     3) Προγραμματίζει τη μέγιστη αξιοποίηση της δυναμικότητας των ιδιόκτητων Παιδικών Σταθμών 

(εξοικονομώντας έτσι κονδύλια από τα μισθώματα). 

     4) Στην περίπτωση που η τακτική επιχορήγηση εξαντληθεί, βεβαιώνει την πρόθεσή του ο Δήμαρχος 

να καταβάλει και έκτακτη επιχορήγηση εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

Προτείνει- εισηγείται: 

1) Απαλλαγή τροφείων για οικογενειακό εισόδημα έως 10.000,00€. 

2) Μείωση 50% στην υπάρχουσα εγκεκριμένη από την προηγούμενη χρονιά  κλίμακα τροφείων για 

τα εισοδήματα 10.001,00€ - 15.000,00€ , ήτοι από 60,00€  σε 30,00€. 

3) Μείωση 37,5% στην κλίμακα 15.001,00€ - 20.000,00€, ήτοι από 80,00€ σε 50,00€. 

4) Μείωση 33,3% στην κλίμακα 20.001,00€ - 25.000,00€, ήτοι από 90,00€ σε 60,00€. 

5) Μείωση 21,74% στην κλίμακα 25.001,00€ - 30.000,00€, ήτοι από 115,00€ σε 90,00€. 

6) Μείωση 20% στην κλίμακα 30.001,00€ - 35.000,00€ , ήτοι από 125,00€ σε 100,00€. 

7) Απαλλαγή της επανεγγραφής των 80,00€. 

8) Συμπληρωματικές εκπτώσεις στην τρέχουσα κλίμακα ως προτάθηκαν 

9) ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 11 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

 

Το Δ.Σ. μειοψηφούντος του κ. Αθανασίου που ψήφισε «ΟΧΙ», «κατά πλειοψηφία»,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ως εξής: 

 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ) 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015 (από 1-9-2014 έως 31-7-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετήσιο συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα 

Μηνιαία Οικονομική 

Συμμετοχή (Τροφεία) για 

Βρέφη & Νήπια 

0,00 € - 10.000,00 € 0,00 € 

10.001,00 € - 15.000,00 € 30,00 € 

15.001,00 € - 20.000,00 € 50,00 € 

20.001,00 € - 25.000,00 € 60,00 € 

25.001,00 € - 30.000,00 € 90,00 € 

30.001,00 € - 35.000,00 € 100,00 € 

35.001,00 €  - 40.000,00 € 135,00 € 

40.001,00 € - 45.000,00 € 145,00€ 

45.001,00 € - 50.000,00 € 165,00€ 

50.001,00 € - 60.000,00 € 190,00€ 

60.001,00 € - 70.000,00 € 200,00€ 

70.001,00 € - 80.000,00 € 220,00€ 

80.001,00 € και άνω 250,00€ 
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 Εγγραφή : 80,00€ (Δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση). 

 Απαλλαγή της εγγραφής για τα επανεγγραφόμενα παιδιά. 

 Σχολικό αυτοκίνητο: 40,00€ .  

 Παιδιά εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς :  ατελώς και χωρίς εγγραφή. 

 Παιδιά πολυτέκνων έκπτωση  50% . 

 Παιδιά τρίτεκνων οικογενειών έκπτωση 40%  για εισοδήματα έως 60.000,00€. 

Από 60.001,00€ και  άνω 20%. 

 Όταν φιλοξενούνται δύο παιδιά για το δεύτερο αδελφάκι έκπτωση 20%. 

 Παιδιά υπαλλήλων του Δήμου έκπτωση 30% και χωρίς εγγραφή. 

 Παιδιά  γονέων με αναπηρία από 67% και άνω, ατελώς για εισοδήματα έως 60.000,00€. 

 Στην εγγραφή και στο σχολικό δε γίνονται εκπτώσεις. 

 Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περισσότερες από μία εκπτώσεις  ισχύει  η μεγαλύτερη. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 22/2014 

 

  

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη) 1.Διονύσιος Λέκκας, Αντιπρόεδρος  

 2.Κατερίνα Σπυριδάκη 

 3.Κωνσταντίνα Γούλιου  

 4.Ιωάννης  Μυλωνάκης  

 5.Θεανώ Νικολούλια  

 6.Κυριακούλα Τύρου 

 7.Σοφία Οικονόμου 

       8. Ιωάννης Αθανασίου 

       9. Δήμητρα Πανουσοπούλου 

 

 

 

 

Τα δικαιολογητικά και η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την επόμενη 

σχολική χρονιά 2014-2015 θα σας γίνουν γνωστά με νέα ανακοίνωση 


