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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                                            Αγ Στέφανος     : 08/07/2022                        
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                                                                                                    Αριθμ.πρωτ    :          1071     
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “Η ΕΣΤΙΑ” 
Ταχ. Δ/νση: Κοιμ.Θεοτόκου 26-28 
Άγιος Στέφανος  

 

           Εισήγηση   : Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.«Η ΕΣΤΙΑ» 
 

ΘΕΜΑ 3 ο: Τροποποίηση της υπ’αριθ.15/12-04-2022 (ΑΔΑ:9ΦΦ7ΟΛΔΜ-ΕΓΠ) απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ με θέμα : Καθορισμός 
καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για το σχολικό έτος 2022-2023 των φιλοξενούμενων νηπίων στα Παραρτήματα των 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών  Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.«Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου. 

 
Ο Πρόεδρος του ΝΠ θέτει  υπόψη των μελών του ΔΣ την ανάγκη για Τροποποίηση της υπ’αριθ.15/12-04-2022 (ΑΔΑ:9ΦΦ7ΟΛΔΜ-ΕΓΠ) απόφασης 

του Δ.Σ.  κατόπιν της  30/2022 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου που αφορά  την μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) 

έτους 2022-2023,  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. 

   
Λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/05.12.2017 “Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών” και 

συγκεκριμένα το άρθρο 5 “Οικονομική συμμετοχή” 
 
Προτείνονται τα παρακάτω:  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 2022-2023 

      
     

Α/Α 
 

 

Οικογενειακό Εισόδημα 
 

Μηνιαία Οικονομική 

εισφορά 2022 - 2023       

 

 

                             ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 
 

          0- 27.000 € 
                  

                   100,00 €*** 
 

***  ΌΣΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ  ΕΧΟΥΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ  ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ VOUCHER 

2         27.001- 35.000 €                     55,00 €  

3         35.001- 40.000 €                     60,00 € (άνεργοι, εργαζόμενοι, τρίτεκνες, πολύτεκνες κ.τ.λ.) και 

4        40.001-  50.000 €                     80,00 € ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ 

5        50.001-  60.000 €                   100,00 € ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
6        60.001 και άνω €                   130,00 € καταβάλουν μηνιαία οικονομική εισφορά ποσού 100,00€ 

                               
ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Η μηνιαία οικονομική εισφορά είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  και η φιλοξενία του νηπίου διακόπτεται, όταν δεν καταβάλλεται 

από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή (τροφεία)  , όπως αυτή προβλέπεται και χωρίς έγγραφη ενημέρωση των 

γονέων στο ΝΠ.  
 

***ΌΛΟΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΑΝΕΡΓΟΙ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)  οι οποίοι έχουν το οικογενειακό εισόδημα   

που ορίζει κάθε χρόνο η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επιδοτούμενα Πρόγραμματα του 

ΕΣΠΑ  για χορήγηση VOUCHER. 

 

Ακόμη δικαίωμα συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν και εργαζόμενοι γονείς  και ειδικές 

κατηγορίες (τρίτεκνες ,πολύτεκνες κ.τ.λ.) με μεγαλύτερα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται κάθε χρόνο στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ .    

 

***Όσοι γονείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επιδοτούμενα  προγράμματα του ΕΣΠΑ για χορήγηση VOUCHER  για 

ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκουν Τρίτεκνες ,Πολύτεκνες κ.τ.λ) και ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΟΥΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ θα καταβάλλουν 

Μηνιαία Οικονομική Εισφορά ποσού 100,00€  

 

Με την υποβολή  αίτησης τους στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ  (www.eetaa.gr) και ΜΟΝΟ εφόσον ο φάκελος τους είναι 

ΠΛΗΡΗΣ με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ από την καταβολή από τροφείων και  

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 
 

   

http://www.eetaa.gr/
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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.) Όποια κατηγορία δεν έχει 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 27.000,00 € 
 

Γ.) Οι μονογονεϊκές οικογένειες, χήροι/ες, με εισόδημα έως 25.000,00 € μόνο αν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο  Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 
 

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 30.000,00 € μόνο αν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο  Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 
 

Ε.) Οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 30.000,00 €  μόνο αν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο  Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 
 

Ζ.) Οι πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 40.000,00 € μόνο αν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο  Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 
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Μειωμένη οικονομική εισφορά μόνο για όσους  δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο  Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

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 με την υποχρέωση υποβολής αίτησης τους στο ΕΣΠΑ στην 

περίπτωση που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 

Καταβολή  εισφοράς 

1. Η εισφορά από τους γονείς που αφορά τον μήνα Σεπτέμβρη δεν θα αποδοθεί καθώς είναι μήνας προσαρμογής.  Δηλαδή η εισφορά θα είναι για 

την περίοδο Οκτώβριο 2022–Ιούλιο 2023.  
2. Η μηνιαία οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική και 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 , ανεξάρτητα των 

ημερών παρουσίας του παιδιού και θα προσκομίζεται η απόδειξη κατάθεσης στον Σταθμό  προκειμένου να καταχωρείται στα αντίστοιχα 

βιβλία. 
3. Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας του παιδιού από τον Σταθμό (πέραν των 30 ημερών), εφόσον οι γονείς δεν έχουν καταθέσει 

ενυπογράφως υπεύθυνη  δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  διαγραφής , δεν απαλλάσσονται από την καταβολή της εισφοράς . 
4. Η καταβολή εισφοράς που αφορά τον μήνα Ιούλιο θα προκαταβάλλεται κατά τον μήνα Απρίλιο μαζί με την οικονομική  εισφορά μηνός 

Απριλίου. 
5. Προσοχή: Για απαλλαγή του ποσού της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να γίνει μόνο αν οι γονείς καταθέσουν στα γραφεία του ΝΠ 

ενυπογράφως υπεύθυνη  δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  διαγραφής του παιδιού μέχρι 31 Μαρτίου του σχολικού έτους  .  
 Εάν η διαγραφή γίνει από 1η Απριλίου και μετά , πληρώνεται όλο το σχολικό έτος . 

 

 

 

                Το ΔΣ καλείται να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

 
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. 

«Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου 

  

 

 

 

 

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 
 

 


