
 

Επίσης ισχύουν οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις: 

Α. Απαλλαγή τροφείων για διάφορες κατηγορίες κοινωνικών ομάδων 

• Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ΄ 

ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% 

•  Οι γονείς που είναι φοιτητές ή ο πατέρας είναι στρατιώτης (Δεν νοούνται φοιτητές 
όσοι έχουν συμπληρώσει δύο έτη φοίτησης πέραν  του  προβλεπόμενου αριθμού 
ετών στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών και  οι εργαζόμενοι που φοιτούν για 
απόκτηση 1ου ή 2ου πτυχίου).  

• Κατόπιν εισηγήσεως αρμόδιου κρατικού / δημόσιου κοινωνικού φορέα. 

• Οι μονογονεϊκές οικογένειες (χήρες, διαζευγμενοι) με εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ. 

Αν είναι πάνω από 15.000 ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας. Εφόσον κάποιο νήπιο-

Βρέφος απουσιάζει πέραν του μήνα για σοβαρούς λόγους υγείας, δεν καταβάλλει τα 

ανάλογα τροφεία κατά το χρόνο της απουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

προσκομίζει «Βεβαίωση Νοσοκομείου» για τον χρόνο απουσίας και ανάρρωσης και 

ληφθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

• Αποφάσεις απαλλαγής ή μείωσης μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) 

προηγούμενου έτους δεν ισχύουν για κανένα λόγο. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από 

σχετική αίτηση γονέα ή κηδεμόνα μπορεί να προχωρήσει σε επανεξέταση της 

αναλογούσας μηνιαίας εισφοράς αν μετά από σχετική έρευνα προκύπτει αιφνίδια 

σοβαρή αλλαγή της οικογενειακής ή οικονομικής κατάστασης λόγω ανώτερης βίας. 

• Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή  ολόκληρης 

της οικονομικής συμμετοχής του μήνα, ενώ εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα 

έχει σαν συνέπεια την καταβολή της μισής οικονομικής συμμετοχής. 

• Η μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα 

για τον τρέχοντα μήνα στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης και μη καταβολής της οικονομικής 

συμμετοχής δύο (2) μηνών το παιδί διαγράφεται. Δεν καταβάλλεται η μηνιαία 

οικονομική εισφορά το μήνα Αύγουστο που αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών –

Βρεφονηπιακών  Σταθμών. Για τους υπόλοιπους μήνες, η καταβολή γίνεται κανονικά 

ανεξαρτήτως παρουσιών. Σε καμία περίπτωση διαγραφής του νηπίου, δεν επιστρέφεται 

η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που η αίτηση διαγραφής 

υποβάλλεται από την 1η του μήνα και μετά, η μηνιαία οικονομική εισφορά τρέχοντος 

μηνός, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου,οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση διαγραφής , έως 

το τέλος του προηγούμενου της επικείμενης διαγραφής, μήνα. 

• Καμία αίτηση επανεγγραφής/ εγγραφής, δε θα αξιολογείται εφόσον υπάρχει οφειλή 

τροφείων προηγούμενου σχολικού έτους. 

 


