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1. Το ΔΣ ηος Δ.Ο.Κ.Α.Σ. με ηην με απ. απόθ. 19/2020 εγκπίνει ηην οικονομική 

ζςμμεηοσή ηων θιλοξενούμενων παιδιών ζηοςρ δημοηικούρ βπεθικούρ-παιδικούρ 

ζηαθμούρ Σηηείαρ  για ηο έηορ 2020-2021 ωρ εξήρ: 

 

Α. -Απαιιάζζνληαη από ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο :  

 Οη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα κέρξη 7.000 €.  

 Οη νηθνγέλεηεο πνπ ν έλαο γνλέαο είλαη θνηηεηήο ή θνηηήηξηα αληίζηνηρα θαη ζπνπδάδνπλ γηα 

ηελ    απόθηεζε ηνπ πξώηνπ πηπρίνπ ηνπο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ ρξόλνπ θαλνληθήο 

θνίηεζεο όπωο απηόο πξνβιέπεηαη από ηνλ νξγαληζκό ηεο θάζε ζρνιήο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη δελ έρνπλ εηζνδήκαηα. Αλ έρνπλ εηζνδήκαηα ηόηε εθαξκόδνληαη ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 

όπωο απηά νξίδνληαη.  Οη νηθνγέλεηεο όπνπ ν παηέξαο είλαη ζηξαηεπκέλνο ή θπιαθηζκέλνο, 

αλεμαξηήηωο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο.  

 Οη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, θαζώο θαη νη νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ν έλαο εθ ηωλ δύν γνλέωλ ή 

ηέθλν έρεη ζεωξεζεί αλάπεξνο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλω, αλεμαξηήηωο 

νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο νη νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο ή ν αδειθόο ή αδειθή είλαη 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, αλεμαξηήηωο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο.  

 Τα βξέθε ή λήπηα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνπο Παηδηθνύο Σηαζκνύο ηνπ Ν.Π.  

 Οη κνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο, ηωλ νπνίωλ ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα δελ μεπεξλά ην πνζό ηωλ 

15.000,00 €.  

  Οη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο γηα ην ηξίην παηδί.  

Β. - Μεηωκέλε νηθνλνκηθή εηζθνξά ζα πιεξώλνπλ νη εμήο:  

 Οη κνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο, ηωλ νπνίωλ ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα μεπεξλά ην πνζό ηωλ 

15.000,00 €, ζα θαηαβάιινπλ κεληαίωο ην ήκηζπ ηωλ ηξνθείωλ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία 

ππάγεηαη.  

 Γηα ηα βξέθε ή λήπηα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην Γήκν Σεηείαο, ζηα ινηπά Ννκηθά Πξόζωπα θαη ηηο 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ ζα θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ηωλ ηξνθείωλ πνπ ηνπο 

αληηζηνηρεί.  

 Γηα ηα δεύηεξα παηδηά θάζε νηθνγέλεηαο, ζα θαηαβάιιεηαη κεληαίωο ην ήκηζπ ηωλ ηξνθείωλ 

πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην 1ν παηδί.  

 Οη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο ζα θαηαβάιινπλ κεληαίωο γηα ηα δύν πξώηα παηδηά ην ήκηζπ ηωλ 

ηξνθείωλ ηεο θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία ππάγνληαη βάζεη ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο.   

Γ. - Ζ κεληαία νηθνλνκηθή εηζθνξά ηωλ ινηπώλ θαζνξίδεηαη ωο εμήο :  

 Γηα εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα από 7.001,00 € έωο 12.000,00 € ζα θαηαβάιιεηαη 

κεληαίωο ην πνζό ηωλ 60,00 €.  

 Γηα εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα από 12.001,00 € έωο 15.000,00 € ζα θαηαβάιιεηαη 

κεληαίωο ην πνζό ηωλ 80,00 €.  

 Γηα εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα από 15.001,00 € έωο 20.000,00 € ζα θαηαβάιιεηαη 

κεληαίωο ην πνζό ηωλ 100,00 €.  

 Γηα εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα από 20.001,00 € έωο 25.000,00 € ζα θαηαβάιιεηαη 

κεληαίωο ην πνζό ηωλ 108,00 €.  
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 5.Γηα εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα από 25.001,00 € έωο 30.000,00 € ζα θαηαβάιιεηαη 

κεληαίωο ην πνζό ηωλ 117,00 €.  

 6.Γηα εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα από 30.001,00 € έωο 40.000,00 € ζα θαηαβάιιεηαη 

κεληαίωο ην πνζό ηωλ 135,00 €.  

 7.Γηα εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα από 40.001,00 € θαη άλω ζα θαηαβάιιεηαη κεληαίωο 

ην πνζό ηωλ 153,00€.  

 

Γ. - Τα ηξνθεία ζα θαηαβάιινληαη ην πξώην 10ήκεξν ηνπ κήλα ζηελ Τξάπεδα πνπ ηεξεί ινγαξηαζκό 

ην  

Ννκηθό Πξόζωπν, ή ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  (Γ.Ο.Κ.Α.Σ.). Σε θακία πεξίπηωζε 

δηαγξαθήο δελ επηζηξέθεηαη ε νηθνλνκηθή εηζθνξά πνπ έρεη θαηαβιεζεί.   

Δ. - Γελ θαηαβάιινληαη ηξνθεία ην κήλα Αύγνπζην θαη ηηο δηαθνπέο ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ θαη ηνπ 

Πάζρα.   

ΣΤ. Σε απνπζία (βξαρπρξόληα ή καθξνρξόληα) ελόο παηδηνύ από ηνλ Σηαζκό ε θαηαβνιή ηωλ 

ηξνθείωλ γίλεηαη θαλνληθά πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ην δηθαίωκα ζπλέρηζεο ηεο θνίηεζήο ηνπ. 

Ε. Τπρόλ νθεηιέο ζα θνηλνπνηνύληαη ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρωξήζεη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο επαλεγγξαθήο θαη ηελ αμηνιόγεζε απηήο 

είλαη ε ηαθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο. 

Θ. Ζ κε ζπλεπήο εθπιήξωζε ηωλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ, απνηειεί ιόγν δηαγξαθήο ηωλ παηδηώλ 

θαηόπηλ  πξόηεξεο έγγξαθεο ελεκέξωζεο ηωλ γνλέωλ. 

 
2. ε περίπτωςη που ςε κάποιον από τουσ ςταθμοφσ δεν παρζχεται ςίτιςη ιςχφουν όλα τα παραπάνω πλην 

τησ οικονομικήσ ςυμμετοχήσ που θα καταβάλλεται μειωμζνη κατά  30%. 

 

 

                                                                                                             Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.Κ.Α.Σ. 
 
                                                                                                                          
                                                                                                         Πεξάθεο Μηραήι. 

 


