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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                     
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αρ. Αποφ. 632/2018        

Συνεδρίαση 26η 
  
ΘΕΜΑ 5ο: Επί της 582/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία αφορά 
τον καθορισµό τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθµούς για το      
οικ. έτος 2019. 
 
Στην Κηφισιά σήµερα, την 14η του µηνός Νοεµβρίου έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19.30µ.µ. και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του 
Πολιτιστικού Κέντρου), µετά από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που έγινε 
κατά τους ορισµούς των άρθρων 95 του N.3463/2006 (Νέου Kώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων) και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και κοινοποιήθηκε µε 
κάθε πρόσφορο µέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και 64-71 
του Ν. 3852/2010. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
ΜΕΛΗ: Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ, 
Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ∆. ΛΙΑΝΟΣ,       
∆. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,              
Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ,  Ε. ΚΟΥΤΣΗ,        
Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, ∆. ΜΩΡΑΚΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, 
Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ – 
ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ, Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ, Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ,  Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,         
Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Α. ΜΗΛΑΣ,              
Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ – ΜΑΓΕΡ, Ε. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ, Χ. ΚΑΛΟΣ. 
 

Οι απουσιάζοντες ∆.Σ. προσκλήθηκαν νόµιµα, µε την από 09-11-2018 πρόσκληση,  
που γνωστοποιήθηκε νοµίµως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, τρεις 
πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 95 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και είναι κατά 
την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Τσούλος, Λιανός,  
Κόκκαλης, Τσιάµα, Κοµιανός, Μωράκης, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, 
Παπαδόπουλος, Κανακάκης, Μήλας, Ραυτόπουλος, Παπαδήµα, Καλός. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Κηφισιά, 15 Νοεµβρίου 2018 
Αρ. Πρωτ.: 57016 
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Οι παρόντες ∆.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Χατζοπούλου, 
Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Αγαπάκη, Κουρέπης, 
Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Πατρινού, Κούτση, Κασιµάτη, 
Χιωτάκης, Βάρσος, Κύρλος, Κορογιαννάκη, Μπιτσάνης, Σπηλιωτοπούλου, 
Σκορδίλης, Τσαγκάρης, Καπάτσος, Πάστρα. 

 
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του          
Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου µελών 41 παρίστανται 24. 
 
Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 5ου θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                
κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Τσιάµα, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος, Κανακάκης, 
Ραυτόπουλος, Καλός. 
 
Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5ου θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                
κ.κ. Χιωτάκης, Βάρσος, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Σπηλιωτοπούλου, Κανακάκης, 
Σκορδίλης, Πάστρα, Καλός. 
 
Ο ∆ήµαρχος προσκλήθηκε νόµιµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του       
Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρευρίσκεται στη συζήτηση του 
5ου θέµατος. 
 
Το Συµβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του 5ου θέµατος, το οποίο περιέχει και η 
ηµερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόµιµα. 
 
Η Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του 
Σώµατος την υπ΄αριθµ. 582/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία 
αφορά τον καθορισµό τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθµούς για 
το οικ. έτος 2019. 
 
Ειδικότερα σύµφωνα µε: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων  72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθµιση του 

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]». 

 
3. Την µε αρ. πρωτ. 54866/6-11-2018  εισήγηση του Τµήµατος Ανταποδοτικών 

Τελών – Εισφορών & ∆ηµοτικής Περιουσίας περί επιβολής τροφείων στους 
Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθµούς για το οικ. έτος 2019, η οποία αναφέρει 
επί λέξει τα εξής: 

 
« Παρακαλώ να προβείτε σε λήψη απόφασης για την επιβολή τροφείων για το 
έτος 2019 και θέτουµε υπ’ όψιν σας τα εξής στοιχεία: 
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Τα ισχύοντα τροφεία, βάσει της µε αριθµό 280/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, έχουν ως εξής:     
 

Αναλογία εισοδήµατος Μηνιαίο πληρωτέο ποσό   
1ο παιδί  

Μηνιαίο πληρωτέο 
ποσό 2ο παιδί 

0,00€ - 12.000,00€ ∆ωρεάν ∆ωρεάν 
12.001,00€ - 15.000,00€ 25 ευρώ 12,50 ευρώ 
15.001,00€ - 20.000,00€ 35 ευρώ 17,50 ευρώ 
20.001,00€ - 30.000,00€ 45 ευρώ 22,50 ευρώ 
30.001,00€ - 40.000,00€ 55 ευρώ 27,50 ευρώ 
40.001,00€ - 50.000,00€ 60 ευρώ 30 ευρώ 
50.001,00€ - 60.000,00€ 80 ευρώ 40 ευρώ 
60,001,00€ - 70.000,00€ 90 ευρώ 45 ευρώ 
70.001,00€ - 80.000,00€ 120 ευρώ 60 ευρώ 
80.001,00€ και άνω 150 ευρώ 75 ευρώ 

 
Σηµειώνουµε ότι η καταβολή των τροφείων γίνεται κάθε έτος ανά δίµηνο, το 1ο 
δεκαήµερο, σε πέντε δόσεις ως ακολούθως : 

 
Α΄  δόση  Σεπτέµβριο 
Β΄  δόση  Νοέµβριο 
Γ΄  δόση  Ιανουάριο 
∆΄  δόση  Μάρτιο 
Ε΄  δόση  από 1η Μαΐου έως τέλος Μαΐου (τρίµηνο) 
 
(Από  την καταβολή των τροφείων απαλλάσσονται οι ωφελούµενοι του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος  ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και 
Οικογενειακής Ζωής»). 
  
Στη συνέχεια σας παραθέτουµε στοιχεία, µε βάση την πορεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού: 

 
Από 1/1/2017 – 31/12/2017                             ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
  Κ. Α. 0527                                                          248.001,25  ΕΥΡΩ 
 
Από  1/1/2017 – 31/07/2017                            ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
  Κ.Α. 0527                                                           161.912,00  ΕΥΡΩ 
 
Από  1/1/2018 – 31/07/2018                            ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
   Κ.Α.  0527                                                         175.983,75  ΕΥΡΩ 
 
 
Αναµενόµενα έσοδα τροφείων έως 31/12/2018          99.412,50  ΕΥΡΩ. 
 
Αναµενόµενα έσοδα τροφείων από 01/01/2019 έως 31/12/2019 
273.852,50 ΕΥΡΩ. 
 
Αναµενόµενα έσοδα ΕΣΠΑ από 01/09/2018 έως 31/07/2019 
458.089,90 ΕΥΡΩ. 
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ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ 
( Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών βρεφονηπιακών και Παιδικών 

Σταθµών βάσει 280/2018  Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ) 
  

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής εφ’ όσον υπάρχει στην 
οικογένεια άτοµο µε ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό 
αναπηρίας 67% και µε την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού 
τους φορέα ή της Α/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής παιδιά προερχόµενα από 
διάφορα ιδρύµατα / ορφανοτροφεία. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής µονογονεϊκές οικογένειες 
χήροι/ες, διαζευγµένοι/ες µε εισόδηµα µέχρι και 13.000,00 €. Εάν το 
εισόδηµα είναι άνω των 13.000,00 € ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας 
τροφείων. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής κατά 50% τα τέκνα υπαλλήλων 
(µονίµων, αορίστου χρόνου και συµβασιούχων) του ∆ήµου Κηφισιάς και για 
όσο εργάζονται εντός του έτους. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες  εφ’ όσον το 
συνολικό οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 12.000,00 € όπως 
προκύπτει από το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε έναν άνεργο 
γονείς µε εισόδηµα µέχρι 30.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 
30.000,00 € ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε εισόδηµα µέχρι 
και 15.000,00 €, στη περίπτωση που υπάρχουν δύο άνεργοι γονείς. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οι πολύτεκνες οικογένειες (µε 
τέσσερα παιδιά και άνω) µε εισόδηµα µέχρι και 60.000,00 €. 

• Σε τρίτεκνη οικογένεια γίνεται έκπτωση 50% στο σύνολο των τροφείων µε 
εισόδηµα µέχρι 60.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 60.000,00 € 
ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων. Στις τρίτεκνες οικογένειες το 
τρίτο (3ο) τέκνο απαλλάσσεται πλήρως της οικονοµικής συµµετοχής, µε την 
προϋπόθεση ότι φιλοξενούνται και τα τρία (3) τέκνα σε Βρεφονηπιακό και 
Παιδικό Σταθµό του ∆ήµου Κηφισιάς. 

• Καµία αίτηση επανεγγραφής δε θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή 
τροφείων προηγούµενου σχολικού έτους. 

• Τα χρήµατα των τροφείων δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτωση απουσίας 
ή διαγραφής  του παιδιού από το Σταθµό. 

• Αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισµού οικονοµικής συµµετοχής κατά τη 
διάρκεια του έτους εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή επαναξιολόγησης 
τροφείων. 

• 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, θα επιβαρύνονται σύµφωνα µε τον 
ανωτέρω πίνακα τροφείων χωρίς να τους αναγνωρίζεται 
οποιαδήποτε απαλλαγή ή µείωση ενώ όσοι εµπίπτουν στην 
κατηγορία 0-12.000,00 € θα πληρώνουν µηνιαίως 25,00 € για 1 
παιδί (και για το  2ο 12,50 €) ». 
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Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και 
µετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει οµόφωνα την παραποµπή του 
θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εισηγείται τον καθορισµό των τροφείων 
στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του  ∆ήµου Κηφισιάς για  
το έτος 2019, λαµβάνοντας υπόψη τα παρατιθέµενα από την αρµόδια υπηρεσία 
στοιχεία, όπως αυτά εµφανίζονται στην ως άνω εισήγηση. 
 
Στο σηµείο αυτό ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κύρλος προτείνει την µείωση των 
Τροφείων σε ποσοστό 20% , η οποία τίθεται σε ψηφοφορία (ΥΠΕΡ, ψηφίζουν 
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κύρλος, Μπιτσάνης, ΚΑΤΑ, ψηφίζουν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, 
Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, 
Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Πατρινού, Κούτση, Κασιµάτη, Τσιάµα,  
Κορογιαννάκη, Παπαδόπουλος, Τσαγκάρης, Καπάτσος, Ραυτόπουλος) και 
απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. 
 
Στη συνέχεια ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Προσχολικής Αγωγής Κηφισιάς 
µε την αρµοδιότητα εποπτείας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών            
κ. Παντελεάκης προτείνει µείωση των Τροφείων σε όλες τις κατηγορίες σε 
ποσοστό 10%, η οποία τίθεται σε ψηφοφορία και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
(ακολουθεί) . 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρµοδιότητα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική 
συζήτηση, που περιέχεται αναλυτικά στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την υπ’ αρ. 582/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και καθορίζει 
τα Τροφεία για τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθµούς για το         
οικ. έτος 2019, µε µείωσή τους σε ποσοστό 10%, τα οποία διαµορφώνονται ως 
εξής: 
 

Αναλογία εισοδήµατος Μηνιαίο πληρωτέο ποσό   
1ο παιδί  

Μηνιαίο πληρωτέο 
ποσό 2ο παιδί 

0,00€ - 12.000,00€ ∆ωρεάν ∆ωρεάν 
12.001,00€ - 15.000,00€ 22,50 ευρώ 11,25 ευρώ 
15.001,00€ - 20.000,00€ 31,50 ευρώ 15,75 ευρώ 
20.001,00€ - 30.000,00€ 40,50 ευρώ 20,25 ευρώ 
30.001,00€ - 40.000,00€ 49,50 ευρώ 24,75 ευρώ 
40.001,00€ - 50.000,00€ 54 ευρώ 27 ευρώ 
50.001,00€ - 60.000,00€ 72 ευρώ 36 ευρώ 
60,001,00€ - 70.000,00€ 81 ευρώ 40,50 ευρώ 
70.001,00€ - 80.000,00€ 108 ευρώ 54 ευρώ 
80.001,00€ και άνω 135 ευρώ 67,50 ευρώ 
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Η καταβολή των τροφείων γίνεται κάθε έτος ανά δίµηνο, το 1ο δεκαήµερο, σε πέντε 
(5) δόσεις, ως ακολούθως : 
 
Α΄  δόση  Σεπτέµβριο 
Β΄  δόση  Νοέµβριο 
Γ΄  δόση  Ιανουάριο 
∆΄  δόση  Μάρτιο 
Ε΄  δόση  από 1η Μαΐου έως τέλος Μαΐου (τρίµηνο) 
 
(Από  την καταβολή των τροφείων απαλλάσσονται οι ωφελούµενοι του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος  ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής»). 

 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ 

( Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθµών βάσει 280/2018  Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ) 

  
• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια 

άτοµο µε ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% 
και µε την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή της 
Α/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής παιδιά προερχόµενα από διάφορα 
ιδρύµατα / ορφανοτροφεία. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής µονογονεϊκές οικογένειες χήροι/ες, 
διαζευγµένοι/ες µε εισόδηµα µέχρι και 13.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω 
των 13.000,00 € ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής κατά 50% τα τέκνα υπαλλήλων 
(µονίµων, αορίστου χρόνου και συµβασιούχων) του ∆ήµου Κηφισιάς και για όσο 
εργάζονται εντός του έτους. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες  εφ’ όσον το συνολικό 
οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 12.000,00 € όπως προκύπτει από το 
τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε έναν άνεργο γονείς 
µε εισόδηµα µέχρι 30.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 30.000,00 € 
ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε εισόδηµα µέχρι και 
15.000,00 €, στη περίπτωση που υπάρχουν δύο άνεργοι γονείς. 

• Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οι πολύτεκνες οικογένειες (µε 
τέσσερα παιδιά και άνω) µε εισόδηµα µέχρι και 60.000,00 €. 

• Σε τρίτεκνη οικογένεια γίνεται έκπτωση 50% στο σύνολο των τροφείων µε 
εισόδηµα µέχρι 60.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 60.000,00 € 
ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων. Στις τρίτεκνες οικογένειες το τρίτο 
(3ο) τέκνο απαλλάσσεται πλήρως της οικονοµικής συµµετοχής, µε την 
προϋπόθεση ότι φιλοξενούνται και τα τρία (3) τέκνα σε Βρεφονηπιακό και 
Παιδικό Σταθµό του ∆ήµου Κηφισιάς. 

• Καµία αίτηση επανεγγραφής δε θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων 
προηγούµενου σχολικού έτους. 

• Τα χρήµατα των τροφείων δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτωση απουσίας ή 
διαγραφής  του παιδιού από το Σταθµό. 

• Αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισµού οικονοµικής συµµετοχής κατά τη 
διάρκεια του έτους εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή επαναξιολόγησης 
τροφείων. 
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• 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, θα επιβαρύνονται σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα 
τροφείων χωρίς να τους αναγνωρίζεται οποιαδήποτε απαλλαγή ή 
µείωση ενώ όσοι εµπίπτουν στην κατηγορία 0 - 12.000,00 € θα 
πληρώνουν µηνιαίως 22,50 € για 1 παιδί (και για το  2ο  11,25 €). 
 

ΥΠΕΡ, ψηφίζουν (21) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, 
Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Αγαπάκη, 
Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Πατρινού, Κούτση, 
Κασιµάτη, Τσιάµα,  Κορογιαννάκη, Παπαδόπουλος, Τσαγκάρης, Ραυτόπουλος. 
ΚΑΤΑ, ψηφίζει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καπάτσος.  
ΠΑΡΩΝ, δηλώνουν (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οι κ.κ. Κύρλος, Μπιτσάνης. 
 
Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθµό 632/2018 και υπογράφεται από την Πρόεδρο και 
τα µέλη του ∆.Σ., που πήραν µέρος στη συνεδρίαση.  
 
 
             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ  Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, 
                                                   Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, 
                                                   Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ∆. ΑΓΑΠΑΚΗ,  
                                                   Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, 
                                                   Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
                                                   Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, 
                                                   Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, 
                                                   Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, 
                                                   Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ,  
                                                   Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.  
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