
Οικονοµική συµµετοχή - ΤΡΟΦΕΙΑ 
 

 Η οικονοµική συµµετοχή των γονέων καθορίζεται µε απόφαση του ∆. Σ. ανά κατηγορία (εισόδηµα 

γονέων).  

 

Οικογενειακό Εισόδηµα Α΄ παιδί Β΄ παιδί 

Έως 25.000 € ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

25.001 € - 30.000 € 55 € 27,5 € 

30.001€ – 40.000 € 65 € 32,5 € 

40.001 € – 50.000 € 100€ 50 € 

50.001 € - 65.000 150 € 75 € 

65.001  και άνω 200 100 

 

΄Όταν φοιτούν δύο (2) αδελφάκια, για το δεύτερο παιδί καταβάλλεται ή µισή συµµετοχή του 

πρώτου. 

Ειδικές εισοδηµατικές κατηγορίες τροφείων: 

 Α. Απαλλαγή από την συµµετοχή στα τροφεία των πολυτέκνων και των αναπήρων γονέων άνω του 

67%.   

Β. Για τις τρίτεκνες οικογένειες καταβάλλεται το µισό που προβλέπεται από την κατηγορία 

εισοδήµατος και µόνο για το ένα παιδί ανεξάρτητα πόσα φοιτούν.  

Γ. Για τα τέκνα µονογονεικών οικογενειών καταβάλλεται το µισό της κατηγορίας εισοδήµατος.  

 

∆. Για τις οικογένειες που δεν δηλώνουν επίσηµο εισόδηµα η συµµετοχή είναι 55 ευρώ (θα 

βεβαιώνεται µε υπεύθυνη ∆ήλωση γιατί δεν υποβάλλει φορολογική ∆ήλωση) 

 

 Ε. Απαλλάσσονται από την συµµετοχή στα τροφεία οι εργαζόµενοι στο ΝΠ∆∆ « Λ. ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» 

και στο ∆ήµο Καισαριανής. 

 

 ΣΤ. Απαλλάσσονται επίσης οι οικογένειες για κοινωνικούς και οικονοµικούς λόγους κατόπιν 

εκθέσεως της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

 Ζ. Οικογένειες που χάνουν το εισόδηµα τους κατά την διάρκεια του έτους φοίτησης του νηπίου, 

κατόπιν αιτήµατος τους που θα συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία (ταµείο ανεργίας, οικ. 

κατάσταση κλπ), µπορεί να τυγχάνουν µείωσης ή και απαλλαγής ανάλογα µε την περίπτωση: 

• Τη µεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου ή την εµφάνιση δυσίατου 

νοσήµατος του ενός ή και των δύο γονέων  

• Την ξαφνική απώλεια της εργασίας του ενός ή και των δύο γονέων 

 

 Η. Το τιµολόγιο που εκδίδεται προς εταιρείες, τράπεζες, ∆ΕΚΟ, κλπ εκδίδεται µε το ανώτερο ποσό 

που χορηγείται στους γονείς που τα παιδιά τους είναι εγγεγραµµένα στο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής 

του ∆ήµου Καισαριανής 

Θ. Η καταβολή της συµµετοχής στα τροφεία γίνεται σε λογαριασµό Τραπέζης  (θα λάβετε σχετικό 

ενηµερωτικό σηµείωµα µετά την εγγραφή του παιδιού) κατά τη διάρκεια του τρέχοντος µηνός, και από τον µήνα 

έναρξης της φοίτησης έως και τον Ιούλιο του επόµενου έτους όπου και τελειώνει η Σχολική χρονιά, 

ανεξάρτητα από το εάν η φοίτηση είναι συνεχής ή διακεκοµµένη κλπ.  

 

Ι. Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας η οικονοµική συµµετοχή καταβάλλεται 

κανονικά. Μη καταβολή των εισφορών συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου, κατόπιν ενηµέρωσης από 

το Τµήµα Προσχολικής Αγωγής. Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονοµική 

εισφορά που έχει καταβληθεί. Η κλίµακα της µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς µπορεί να 

αναπροσαρµοστεί, µε νέα απόφαση του ∆. Σ..   
 


