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Αριθµός Απόφασης:162       
  Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η  Οκτωβρίου 2013   
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
υπό την Προεδρία του Προέδρου, κ. ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και µετά από την 15η/2013 
πρόσκληση, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους στις 24/10/2013  (αρ. 
67 του Ν. 3852/2010) 
Παρισταµένου του κ. ∆ηµάρχου που νόµιµα καλέστηκε. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 ∆ηµοτικών Συµβούλων βρέθηκαν παρόντες 21 ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι και ειδικότερα: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1 ΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12 ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
2 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 13 ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
3 ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14 ΡΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4 ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
5 ΓΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ 16 ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 
6 ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΝΑ 17 ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7 ΚΑΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18 ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ 
8 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 21 ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
11 ΜΙΧΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ   

     ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
2. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
3. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4. ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
6. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
7. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
8. ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
9. ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
10. ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
11. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
12. ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Κατά την έναρξη του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Βασιλάκος και Τσεκούρας 
Κατά την έναρξη του 9ου θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
κ. Καλούµενος 
 Το   ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 14ου  θέµατος  της ηµερήσιας 
διάταξης µε παρόντες 22 ∆ηµοτικούς  Συµβούλους  επί συνόλου 33 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

          ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης περί καθορισµού 
τροφείων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς 
Σταθµούς 
. 
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ 

Σας θέτω υπόψη την υπ’ αριθ. 105/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής η οποία 
αναφέρει ότι αποφασίζει  την αναπροσαρµογή όλων των κατηγοριών των τροφείων των 
∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών όπως παρακάτω:  

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΡΟΦΕΙΑ 
Από 0€ έως 10.000€ δωρεάν 
Από 10.001€ έως 15.000€ 20€ 
Από 15.001€ έως 20.000€ 30€ 
Από 20.001€ έως 25.000€ 40€ 
Από 25.001€ έως 30.000€ 50€ 
Από 30.001€ έως 35.000€ 70€ 
Από 35.001€ έως 40.000€ 90€ 
Από 40.001€ έως 45.000€ 110€ 
Από 45.001€ έως 50.000€ 130€ 
Από 50.001€ και άνω 150€ 
Απαλλάσσονται από τροφεία 
1) Όσοι έχουν Οικογενειακό Εισόδηµα έως 10.000 € 
2) Πολύτεκνες Οικογένειες (4 τέκνα και άνω) µε Οικογενειακό Εισόδηµα µέχρι 35.000€ 
3) Οικογένειες µε γονέα ή τέκνο µε 67% και άνω αναπηρία, µε Οικ.Εισόδηµα µέχρι 35.000€ 
4) Οικογένειες µε δύο γονείς ανέργους (εφόσον η ανεργία προκύπτει από επίσηµα κρατικά 
έγγραφα) χωρίς να υπάρχουν άλλα οικογενειακά εισοδήµατα. 
5) Το τρίτο παιδί και άνω, όταν όλα τα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στους 
παιδικούς σταθµούς µας. 
Μειωµένα τροφεία   
1) 50% έκπτωση στο δεύτερο παιδί 
2) 50% έκπτωση σε Μονογονεική Οικογένεια µε Οικογενειακό Εισόδηµα µέχρι 25.000€ 
3) 50% έκπτωση σε Τρίτεκνη Οικογένεια µε Οικογενειακό Εισόδηµα µέχρι 30.000€ 
Λοιπές Ρυθµίσεις 
1) Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται µε τα οικονοµικά στοιχεία του εκάστοτε 
τρέχοντος έτους. 
2) ∆εν καταβάλλονται τροφεία, µόνο για το µήνα Αύγουστο, που οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους. 
3) Όσοι γονείς εργάζονται χωρίς ένσηµα ή χωρίς επίσηµα από την Νοµοθεσία έγγραφα, το 
µηνιαίο τους Εισόδηµα θα υπολογίζεται και θα καθορίζεται από τον εκάστοτε κατώτατο 
µισθό του ανειδίκευτου εργάτη. 
4) Κατά το µήνα προσαρµογής του νέου εγγεγραµµένου νηπίου ή βρέφους, αν η φιλοξενία 
του ξεκινά µετά τις 15 του µήνα, θα καταβάλλονται τα µισά τροφεία που του αναλογεί. Αν 
η προσαρµογή ξεκινά από τις 25 του µήνα και µετά δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το 
µήνα αυτό. 
5) Για οποιοδήποτε µήνα της σχολικής χρονιάς που το νήπιο ή το βρέφος έχει µόνο 5 
ηµέρες παρουσίας, στον Παιδικό Σταθµό, δεν θα καταβάλλονται τα τροφεία του 
συγκεκριµένου µήνα.  

 
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί του ∆ήµου 

µας µε το πέρασµα του χρόνου έχουν αποδείξει πόσο υπεύθυνα και συνειδητά λειτουργούν, ενώ 

παράλληλα καθηµερινά συνεχίζουν την αναβάθµιση της ποιότητας παροχών σ’ όλους τους 
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τοµείς του θεσµού της προσχολικής αγωγής, εφαρµόζοντας καινοτόµα παιδαγωγικά 

προγράµµατα µε σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και επιστηµονική γνώση. 

Γνωρίζουµε και αφουγκραζόµαστε καθηµερινά τις αντίξοες οικονοµικές και κοινωνικές 

συνθήκες που επικρατούν σε εκείνες τις    οικογένειες που µας εµπιστεύονται ότι πολυτιµότερο 

έχουν, τα παιδιά τους.   

Οι γονείς που εγγράφουν τα παιδιά τους στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς, εκτός 

των όσων έχουν εγκριθεί µε το επιδοτούµενο  πρόγραµµα «Εναρµόνιση οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., δεν επιβαρύνονται όλοι µε το ίδιο ποσό της οικονοµικής 

εισφοράς (τροφεία), σύµφωνα µε την 98/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µας.  

Ευαισθητοποιηµένοι, λοιπόν, µε τα σηµερινά οικονοµικά δεδοµένα και το κοινωνικό 

γίγνεσθαι, προτείνουµε αύξηση  της δωρεάν κατηγορίας κατά 20.000,00 ευρώ, ήτοι από 

10.000,00 ευρώ σε 30.000,00 ευρώ και µείωση κατά 20,00 ευρώ των αµέσως 

επόµενων κατηγοριών. Αυτό όπως αντιλαµβάνεσθε θα ανακουφίσει τις περισσότερες 

οικογένειες και θα είναι ακόµα πιο συµβατή η  νέα κατηγοριοποίηση της οικονοµικής εισφοράς 

(τροφεία) την οποία και προτείνουµε  όπως παρακάτω: 

2012 - 2013 2013 - 2014 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 

ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΡΟΦΕΙΑ 

Από 0,00€ 
έως 10.000€ 

δωρεάν Από 0,00€ έως 
10.000€ 

δωρεάν 

Από 10.001€ 
έως 15.000€ 

20,00€ Από 10,001€ έως 
15.000€ 

δωρεάν 

Από 15.001€ 
έως 20.000€ 

30,00€ Από 15.001€ έως 
20.000€ 

δωρεάν 

Από 20.001€ 
έως 25.000€ 

          40,00€               Από 20.001€ έως 
25.000€ 

δωρεάν 

Από 25.001€ 
έως 30.000€ 

50,00€ Από 25.001€ έως 
30.000€ 

δωρεάν 

Από 30.001€ 
έως 35.000€ 

70,00€ Από 30.001€ έως 
35.000€ 

50,00€  

Από 35.001€ 
έως 40.000€ 

90,00€ Από 35.001€ έως 
40.000€ 

70,00€  

Από 40.001€ 
έως 45.000€ 

110,00€ Από 40.001€ έως 
45.000€ 

90,00€  

Από 45.001€ 
έως 50.000€ 

130,00€ Από 45.001€ έως 
50.000€ 

110,00€  

     Από 
50.001€ και 
άνω 

150,00€      Από 50.001€ 
και άνω 

130,00€  
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Α) Απαλλάσσονται από τροφεία 

1) Όσοι έχουν Οικογενειακό Εισόδηµα έως 30.000 € 

2) Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες  µε Οικογενειακό Εισόδηµα µέχρι 40.000,00€ 

3) Οικογένειες µε γονέα ή τέκνο µε 67% και άνω αναπηρία, µε Οικ. Εισόδηµα µέχρι 40.000€ 

4) Το δεύτερο παιδί και άνω, όταν όλα τα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στους παιδικούς 
µας σταθµούς . 

Β)Λοιπές Ρυθµίσεις 

1) Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται µε τα οικονοµικά στοιχεία του εκάστοτε τρέχοντος 
έτους. 

2) ∆εν καταβάλλονται τροφεία, µόνο για το µήνα Αύγουστο, που οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί 
αναστέλλουν τη λειτουργία τους. 

3) Όσοι γονείς εργάζονται χωρίς ένσηµα ή χωρίς επίσηµα από την Νοµοθεσία έγγραφα, το 
µηνιαίο τους Εισόδηµα θα υπολογίζεται και θα καθορίζεται από τον εκάστοτε κατώτατο µισθό 
του ανειδίκευτου εργάτη. 

4) Κατά το µήνα προσαρµογής του νέου εγγεγραµµένου νηπίου ή βρέφους, αν η φιλοξενία του 
ξεκινά µετά τις 15 του µήνα, θα καταβάλλονται τα µισά τροφεία που του αναλογεί. Αν η 
προσαρµογή ξεκινά από τις 25 του µήνα και µετά δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το µήνα 
αυτό. 

5) Για οποιοδήποτε µήνα της σχολικής χρονιάς που το νήπιο ή το βρέφος έχει µόνο 5 ηµέρες 
παρουσίας στον Παιδικό Σταθµό, δεν θα καταβάλλονται τα τροφεία του συγκεκριµένου 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο του, έλαβε υπόψη του την 105/2013 απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής , την πρόταση του Προέδρου καθώς και την πρόταση  που έκανε ο κ. Γεωργιαννάκης 
, όπως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά, την οποία και ψήφισε και µετά από διαλογική 
συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία, µε είκοσι µία (21) θετικές ψήφους και µία (1)  αρνητική ψήφο (κ. 
Γεωργιαννάκης),  
την αναπροσαρµογή όλων των κατηγοριών των τροφείων, των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών,  
όπως παρακάτω:  
 

2012 - 2013 2013 - 2014 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 

ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΡΟΦΕΙΑ 

Από 0,00€ 
έως 10.000€ 

δωρεάν Από 0,00€ έως 
10.000€ 

δωρεάν 

Από 10.001€ 
έως 15.000€ 

20,00€ Από 10,001€ έως 
15.000€ 

δωρεάν 

Από 15.001€ 
έως 20.000€ 

30,00€ Από 15.001€ έως 
20.000€ 

δωρεάν 

Από 20.001€           40,00€               Από 20.001€ έως δωρεάν 
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έως 25.000€ 25.000€ 

Από 25.001€ 
έως 30.000€ 

50,00€ Από 25.001€ έως 
30.000€ 

δωρεάν 

Από 30.001€ 
έως 35.000€ 

70,00€ Από 30.001€ έως 
35.000€ 

50,00€  

Από 35.001€ 
έως 40.000€ 

90,00€ Από 35.001€ έως 
40.000€ 

70,00€  

Από 40.001€ 
έως 45.000€ 

110,00€ Από 40.001€ έως 
45.000€ 

90,00€  

Από 45.001€ 
έως 50.000€ 

130,00€ Από 45.001€ έως 
50.000€ 

110,00€  

     Από 
50.001€ και 
άνω 

150,00€      Από 50.001€ 
και άνω 

130,00€  

 

Α) Απαλλάσσονται από τροφεία 
1) Όσοι έχουν Οικογενειακό Εισόδηµα έως 30.000 € 
2) Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες   µε Οικογενειακό Εισόδηµα µέχρι 40.000,00€ 
3) Οικογένειες µε γονέα ή τέκνο µε 67% και άνω αναπηρία, µε Οικ. Εισόδηµα µέχρι 40.000€ 
4) Το δεύτερο παιδί και άνω, όταν όλα τα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στους παιδικούς 
µας σταθµούς . 
 
Β)Λοιπές Ρυθµίσεις 
1) Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται µε τα οικονοµικά στοιχεία του εκάστοτε τρέχοντος 
έτους. 
2) ∆εν καταβάλλονται τροφεία, µόνο για το µήνα Αύγουστο, που οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί 
αναστέλλουν τη λειτουργία τους. 
3) Όσοι γονείς εργάζονται χωρίς ένσηµα ή χωρίς επίσηµα από την Νοµοθεσία έγγραφα, το 
µηνιαίο τους Εισόδηµα θα υπολογίζεται και θα καθορίζεται από τον εκάστοτε κατώτατο µισθό 
του ανειδίκευτου εργάτη. 
4) Κατά το µήνα προσαρµογής του νέου εγγεγραµµένου νηπίου ή βρέφους, αν η φιλοξενία του 
ξεκινά µετά τις 15 του µήνα, θα καταβάλλονται τα µισά τροφεία που του αναλογεί. Αν η 
προσαρµογή ξεκινά από τις 25 του µήνα και µετά δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το µήνα 
αυτό. 
5) Για οποιοδήποτε µήνα της σχολικής χρονιάς που το νήπιο ή το βρέφος έχει µόνο 5 ηµέρες 

παρουσίας στον Παιδικό Σταθµό, δεν θα καταβάλλονται 

 
 

Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Αγία Βαρβάρα 31.10.2013 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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