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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Πεντέλης
Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Της 5ης συνεδρίασης
Ημερομηνία επίδοσης της 5ης πρόσκλησης στα μέλη του Δ.Σ.
η 12/04/2019
Αριθ. Απόφασης :21/19
Περίληψη απόφασης:
Καθορισμός τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2019-2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 18 Απριλίου 2019
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τόλιος Νικόλαος
(Πρόεδρος)
2. Τσουχνικάς Ηλίας
(Αντιπρόεδρος)
3. Κυβέλου Παναγιώτα
(Μέλος)
4. Ζώης Ιωάννης
(Μέλος)
5. Οικονομίδης Νικόλαος
(Μέλος)
6. Ζώη Αγνή
(Μέλος)
7. Μαραθωνίτης Γεώργιος
(Μέλος)
8. Μαρούλης Αυγουστίνος
(Μέλος)
9. Ευαγγελίου Ευαγγελία
(Μέλος)
10. Τζουμάκας Κωνσταντίνος
(Μέλος)
11. Βασιλείου Άννα
(Μέλος)
12. Μπαλάσκας Θεμιστοκλής
(Μέλος)
13. Λεονταρίτου Αιμιλία
(Μέλος)
14. Πυλαρινού- Ζύγρα Μαρία
(Μέλος)
15. Παπαναγιώτου Βασιλική
(Μέλος)
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παράστησαν τα μέλη: Κυβέλου Παναγιώτα, Μαραθωνίτης Γεώργιος, Μαρούλης
Αυγουστίνος Ευαγγελίου Ευαγγελία, Τζουμάκας Κωνσταντίνος Βασιλείου Άννα και Πυλαρινού Ζύγρα Μαρία αν και
νόμιμα προσκλήθηκαν.
Παρούσα ήταν η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. κα Καριπίδου Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
Αριθ. Θέματος : 2ο Ημερησίας Διάταξης
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. την επικείμενη έναρξη της περιόδου εγγραφών/ επανεγγραφών στις παιδαγωγικές δομές του Ο.Κ.Π.Α. και
2. με σκοπό, τον καθορισμό των εισφορών για τη φοίτηση νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς Δήμου Πεντέλης κατά το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα προς τις δεδομένες οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες της παρούσας συγκυρίας,
προτείνεται:
οι εισφορές έτους 2019-2020 να παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες στο ύψος αυτών που ίσχυσαν κατά το σχολικό
έτος 2018-2019, δηλαδή σύμφωνες προς τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 33/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης.
Αναλυτικότερα:
Κανονισμός τροφείων 2019-2020 Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης
Άρθρο 1
Κατηγορίες τροφείων
1. Το κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης κατατάσσεται σε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες:
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Κατηγορία Α:
i.
Παιδί με ένα/μία αδελφό/ή που φοιτά σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πεντέλης.
ii.
Παιδί υπαλλήλου (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) του Δήμου Πεντέλης και των ΝΠΔΔ
του Δήμου Πεντέλης.
iii.
Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας.
b. Κατηγορία Β:
i.
Παιδί τρίτεκνης οικογένειας.
ii.
Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας με άνεργο γονιό - κηδεμόνα που έχει την επιμέλεια.
iii.
Παιδί με δύο άνεργους γονείς - κηδεμόνες.
c. Κατηγορία Γ:
i.
Παιδί πολύτεκνης οικογένειας με 4 ή 5 παιδιά
ii.
Παιδί με δύο αδέλφια που φοιτούν σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πεντέλης.
d. Κατηγορία Δ: Παιδί με μητέρα (ή πατέρα εφόσον έχει την επιμέλεια ή βρίσκεται σε χηρεία) που
πληροί τα κριτήρια της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. αλλά δεν υπέβαλε
αίτηση.
e. Κατηγορία Ε:
i.
Παιδί με γονιό ή κηδεμόνα ή αδελφό/ή ΑΜΕΑ άνω του 67% .
ii.
Υπερπολύτεκνη οικογένεια με 6 παιδιά και άνω.
iii.
Παιδί με μητέρα (ή πατέρα εφόσον έχει την επιμέλεια ή βρίσκεται σε χηρεία) που
επιδοτείται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ (ΕΣΠΑ).
f.
Γενική Κατηγορία (ΓΕΝ): Παιδί που δεν εντάσσεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Ο γονιός - κηδεμόνας, μαζί με την αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής του παιδιού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης καταθέτει υποχρεωτικά στη Γραμματεία - Πρωτόκολλο του
Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.) του Δήμου Πεντέλης, υπεύθυνη δήλωση
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) καθώς και αίτηση κατάταξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) σε παιδαγωγική δομή και σε μία από τις
κατηγορίες Α, Β, Γ, Ε, ΓΕΝ, επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Οι υπάλληλοι της αρμόδιας επιτροπής του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης αμέσως μετά από την ανακοίνωση των
πινάκων των ωφελουμένων της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για την
περίοδο 2019 - 2020 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. και
λαμβάνοντας υπόψη α) τους πίνακες ωφελουμένων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. β) τα αποτελέσματα μοριοδότησης γ) τις
αιτήσεις κατάταξης σε κατηγορία τροφείων και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, συντάσσουν πίνακα με τον
αριθμό μητρώου και το ονοματεπώνυμο του παιδιού, το όνομα του Παιδικού Σταθμού, την κατηγορία
τροφείων και το ποσό των μηνιαίων τροφείων και εισηγούνται προς το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης την
έγκριση των πινάκων με την οικονομική συμμετοχή των ωφελουμένων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.) του Δήμου
Πεντέλης συνεδριάζει υποχρεωτικά αμέσως μετά την σύνταξη του παραπάνω πίνακα και λαμβάνει
απόφαση για τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων με την αντίστοιχη οικονομική συμμετοχή.
Ο γονιός -κηδεμόνας δύναται να καταθέσει νέα αίτηση κατάταξης σε κατηγορία τροφείων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)
στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι μεταβολής της κατηγορίας τροφείων (π.χ. αλλαγή οικογενειακής
κατάστασης) σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας εγγραφής - επανεγγραφής του παιδιού.
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία κατάταξης του παιδιού σε κατηγορία τροφείων θεωρείται η ημερομηνία
έγκρισης από το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης της αντίστοιχης αίτησης του γονέα - κηδεμόνα.
Άρθρο 2
Ορισμός Οικογενειακού Εισοδήματος
Ως οικογενειακό εισόδημα με βάση το οποίο θα υπολογιστούν τα τροφεία ορίζεται το άθροισμα των ποσών
που αναγράφονται στην πέμπτη σειρά του πίνακα Γ.2. της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου
(Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του 2019 (που αφορούν εισοδήματα του 2018).
Σε κάθε περίπτωση υιοθετείται ο ορισμός του οικογενειακού εισοδήματος που γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”.
Λόγω σοβαρής μείωσης των εισοδημάτων της οικογένειας κατά το έτος 2020 σε σχέση με το 2019 και μετά
από την έγκριση σχετικού αιτήματος του κηδεμόνα από το Δ.Σ. του ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης, για τον
υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος
θα ληφθεί υπόψη το ποσό που προκύπτει από τον
περιγραφόμενο τρόπο του άρθρου 2 παρ.1 για το έτος 2020 (εισοδήματα του έτους 2019).
Άρθρο 3
Ποσό Μηνιαίων Τροφείων
Ως ποσό μηνιαίων τροφείων για κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης
λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 1 και 2 ορίζονται τα ακόλουθα:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018 - 2019
a.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

1.

Από

ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Έως και

ΓΕΝ

Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β
Γ

0

10.500,00 €

0€

0€

0€

0€

10.500,01 €

20.500,00 €

40€

0€

0€

0€

20.500,01 €

30.500,00 €

70€

40€

0€

0€

30.500,01 €

40.500,00 €

110€

70€

40€

0€

40.500,01 €

50.500,00 €

140€

110€

70€

40€

Δ

Ε

225€

0€
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50.500,01 €

60.500,00 €

160€

140€

110€

70€

60.500,01 €

70.500,00 €

180€

160€

140€

110€

70.500,01 €

80.500,00 €

200€

180€

160€

140€

80.500,01 €
250€
200€
180€
160€
2. Το ποσό των τροφείων εκάστου μήνα μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. στις
περιπτώσεις:
a. αλλαγής κατηγορίας τροφείων (Άρθ. 1 παρ. 5 και 6) με μη αναδρομική ισχύ.
b. μεταβολής του οικογενειακού εισοδήματος (Άρθ. 2 παρ.3) με αναδρομική ισχύ από 1/1/2020
c. έγκρισης εγγραφής στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα οπότε και δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό
των τροφείων του αντίστοιχου μήνα
d. σοβαρού προβλήματος υγείας του παιδιού (το οποίο θα αποδεικνύεται από σχετική γνωμάτευση
παιδιάτρου δημόσιο φορέα).
Άρθρο 4
Ποσό Ετήσιων Τροφείων
Ως ποσό ετήσιων τροφείων για κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης ορίζεται
το άθροισμα των ποσών των μηνιαίων τροφείων λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα φοίτησης του που
εκτείνεται από την 2 Σεπτεμβρίου 2019 ή την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής του μέχρι και την
31 Ιουλίου 2020 ή την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης διαγραφής του.
Άρθρο 5
Διαγραφές
1. Το παιδί διαγράφεται από το μητρώο των παιδαγωγικών δομών του ΟΚΠΑ μετά από έγκριση της σχετικής
αίτησης του κηδεμόνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ.
2. Ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης της σχετικής αίτησης του κηδεμόνα από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ.
3. Αιτήσεις διαγραφής μετά την 30 Απριλίου 2020 γίνονται αποδεκτές μόνο σε περίπτωση μεταδημότευσης της
οικογένειας.
Άρθρο 6
Καταβολή - Επιστροφή ποσού τροφείων
1. Η καταβολή των τροφείων γίνεται ΜΗΝΙΑΙΩΣ μέσα στο α’ 10ήμερο του μήνα στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK στο
Λογαριασμό της τράπεζας EURONBANK 0026.0400.12.0200134530 (IBAN: GR03 0260 4000 0001 2020
0134 530) του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμο Πεντέλης δηλώνοντας
τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) του παιδιού για το τρέχον σχολικό έτος.
2. Η μη καταβολή των προβλεπόμενων ετήσιων τροφείων έως το τέλος του σχολικού έτους (31 Ιουλίου 2020)
επιφέρει
a. την βεβαίωση του χρέους από τον Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
b. τη μη έγκριση της αίτησης επανεγγραφής του παιδιού στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Πεντέλης για το σχολικό έτος 2019-2020.
3. Τα χρήματα των τροφείων δεν επιστρέφονται, εφόσον, από υπαιτιότητα των γονέων, το παιδί σταματήσει να
έρχεται στον Παιδικό Σταθμό.
4. Στην περίπτωση που το ποσό που έχει καταβληθεί από τον κηδεμόνα ξεπερνάει το ποσό των ετήσιων
τροφείων, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης επιστρέφεται η διαφορά ως αχρεωστήτως
καταβληθείσα.
Άρθρο 7
Ισχύς απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση τροφείων ισχύει αποκλειστικά για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 δηλαδή από 2η Σεπτεμβρίου 2019 έως και
31 Ιουλίου 2020 και δεν έχει αναδρομική ισχύ για τα προηγούμενα σχολικά έτη.
2. Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. δύναται να τροποποιήσει την παρούσα απόφαση τροφείων λαμβάνοντας
υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες λειτουργίας του Οργανισμού που εξαρτώνται άμεσα από τη
συνέχιση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και του
συνολικού ποσού επιδότησης από αυτή καθώς και του ποσού της κρατικής επιχορήγησης.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν, έλαβε υπόψη του τη
σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στα
τηρούμενα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται- καθορίζεται ο παρακάτω κανονισμός τροφείων για το σχολικό έτος 2019 – 2020:
Κανονισμός τροφείων 2019-2020 Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πεντέλης
Άρθρο 1
Κατηγορίες τροφείων

ΑΔΑ: 9ΞΞΣΟΛΗΝ-ΟΣ4

1. Το κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης κατατάσσεται σε μία από
τις παρακάτω κατηγορίες:
a. Κατηγορία Α:
i.
Παιδί με ένα/μία αδελφό/ή που φοιτά σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πεντέλης.
ii.
Παιδί υπαλλήλου (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) του Δήμου Πεντέλης και των ΝΠΔΔ
του Δήμου Πεντέλης.
iii.
Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας.
b. Κατηγορία Β:
i.
Παιδί τρίτεκνης οικογένειας.
ii.
Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας με άνεργο γονιό - κηδεμόνα που έχει την επιμέλεια.
iii.
Παιδί με δύο άνεργους γονείς - κηδεμόνες.
c. Κατηγορία Γ:
i.
Παιδί πολύτεκνης οικογένειας με 4 ή 5 παιδιά
ii.
Παιδί με δύο αδέλφια που φοιτούν σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πεντέλης.
d. Κατηγορία Δ: Παιδί με μητέρα (ή πατέρα εφόσον έχει την επιμέλεια ή βρίσκεται σε χηρεία) που
πληροί τα κριτήρια της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. αλλά δεν υπέβαλε
αίτηση.
e. Κατηγορία Ε:
i.
Παιδί με γονιό ή κηδεμόνα ή αδελφό/ή ΑΜΕΑ άνω του 67% .
ii.
Υπερπολύτεκνη οικογένεια με 6 παιδιά και άνω.
iii.
Παιδί με μητέρα (ή πατέρα εφόσον έχει την επιμέλεια ή βρίσκεται σε χηρεία) που
επιδοτείται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ (ΕΣΠΑ).
f.
Γενική Κατηγορία (ΓΕΝ): Παιδί που δεν εντάσσεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Ο γονιός - κηδεμόνας, μαζί με την αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής του παιδιού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης καταθέτει υποχρεωτικά στη Γραμματεία - Πρωτόκολλο του
Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.) του Δήμου Πεντέλης, υπεύθυνη δήλωση
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) καθώς και αίτηση κατάταξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) σε παιδαγωγική δομή και σε μία από τις
κατηγορίες Α, Β, Γ, Ε, ΓΕΝ, επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Οι υπάλληλοι της αρμόδιας επιτροπής του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης (επιτροπή που διεξάγει και τη διαδικασία
μοριοδότησης - απόφαση 20/19 Α.Δ.Σ.) αμέσως μετά από την ανακοίνωση των πινάκων των ωφελουμένων
της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για την περίοδο 2019 - 2020 της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη α) τους
πίνακες ωφελουμένων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. β) τα αποτελέσματα μοριοδότησης γ) τις αιτήσεις κατάταξης σε
κατηγορία τροφείων και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, συντάσσουν πίνακα με τον αριθμό μητρώου και το
ονοματεπώνυμο του παιδιού, το όνομα του Παιδικού Σταθμού, την κατηγορία τροφείων και το ποσό των
μηνιαίων τροφείων και εισηγούνται προς το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης την έγκριση πίνακα με την
οικονομική συμμετοχή των ωφελουμένων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.) του Δήμου
Πεντέλης συνεδριάζει υποχρεωτικά αμέσως μετά την σύνταξη του παραπάνω πίνακα και λαμβάνει
απόφαση για τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων με την αντίστοιχη οικονομική συμμετοχή.
Ο γονιός -κηδεμόνας δύναται να καταθέσει νέα αίτηση κατάταξης σε κατηγορία τροφείων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)
στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι μεταβολής της κατηγορίας τροφείων (π.χ. αλλαγή οικογενειακής
κατάστασης) σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας εγγραφής - επανεγγραφής του παιδιού.
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία κατάταξης του παιδιού σε κατηγορία τροφείων θεωρείται η ημερομηνία
έγκρισης από το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης της αντίστοιχης αίτησης του γονέα - κηδεμόνα.
Άρθρο 2
Ορισμός Οικογενειακού Εισοδήματος
Ως οικογενειακό εισόδημα με βάση το οποίο θα υπολογιστούν τα τροφεία ορίζεται το άθροισμα των ποσών
που αναγράφονται στην πέμπτη σειρά του πίνακα Γ.2. της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου
(Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του 2019 (που αφορούν εισοδήματα του 2018).
Σε κάθε περίπτωση υιοθετείται ο ορισμός του οικογενειακού εισοδήματος που γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”.
Λόγω σοβαρής μείωσης των εισοδημάτων της οικογένειας κατά το έτος 2020 σε σχέση με το 2019 και μετά
από την έγκριση σχετικού αιτήματος του κηδεμόνα από το Δ.Σ. του ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης, για τον
υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος
θα ληφθεί υπόψη το ποσό που προκύπτει από τον
περιγραφόμενο τρόπο του άρθρου 2 παρ.1 για το έτος 2020 (εισοδήματα του έτους 2019).
Άρθρο 3
Ποσό Μηνιαίων Τροφείων
Ως ποσό μηνιαίων τροφείων για κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης
λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 1 και 2 ορίζονται τα ακόλουθα:

2.

3.

4.

5.

6.

4.

5.
6.

2.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018 - 2019
Από
0

ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Έως και
10.500,00 €

ΓΕΝ

Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β
Γ

0€

0€

0€

0€

Δ

Ε

225€

0€
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10.500,01 €

20.500,00 €

40€

0€

0€

0€

20.500,01 €

30.500,00 €

70€

40€

0€

0€

30.500,01 €

40.500,00 €

110€

70€

40€

0€

40.500,01 €

50.500,00 €

140€

110€

70€

40€

50.500,01 €

60.500,00 €

160€

140€

110€

70€

60.500,01 €

70.500,00 €

180€

160€

140€

110€

70.500,01 €

80.500,00 €

200€

180€

160€

140€

250€

200€

180€

160€

80.500,01 €
3.

4.
5.
6.

5.

6.

7.
8.

3.

4.

Το ποσό των τροφείων εκάστου μήνα μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. στις
περιπτώσεις:
a. αλλαγής κατηγορίας τροφείων (Άρθ. 1 παρ. 5 και 6) με μη αναδρομική ισχύ.
b. μεταβολής του οικογενειακού εισοδήματος (Άρθ. 2 παρ.3) με αναδρομική ισχύ από 1/1/2020
c. έγκρισης εγγραφής στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα οπότε και δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό
των τροφείων του αντίστοιχου μήνα
d. σοβαρού προβλήματος υγείας του παιδιού (το οποίο θα αποδεικνύεται από σχετική γνωμάτευση
παιδιάτρου δημόσιο φορέα).
Άρθρο 4
Ποσό Ετήσιων Τροφείων
Ως ποσό ετήσιων τροφείων για κάθε παιδί που φοιτά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης ορίζεται
το άθροισμα των ποσών των μηνιαίων τροφείων λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα φοίτησης του που
εκτείνεται από την 2 Σεπτεμβρίου 2019 ή την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής του μέχρι και την
31 Ιουλίου 2020 ή την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης διαγραφής του.
Άρθρο 5
Διαγραφές
Το παιδί διαγράφεται από το μητρώο των παιδαγωγικών δομών του ΟΚΠΑ μετά από έγκριση της σχετικής
αίτησης του κηδεμόνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ.
Ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης της σχετικής αίτησης του κηδεμόνα από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ.
Αιτήσεις διαγραφής μετά την 30 Απριλίου 2020 γίνονται αποδεκτές μόνο σε περίπτωση μεταδημότευσης της
οικογένειας.
Άρθρο 6
Καταβολή - Επιστροφή ποσού τροφείων
Η καταβολή των τροφείων γίνεται ΜΗΝΙΑΙΩΣ μέσα στο α’ 10ήμερο του μήνα στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK στο
Λογαριασμό της τράπεζας EURONBANK 0026.0400.12.0200134530 (IBAN: GR03 0260 4000 0001 2020
0134 530) του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμο Πεντέλης δηλώνοντας
τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) του παιδιού για το τρέχον σχολικό έτος.
Η μη καταβολή των προβλεπόμενων ετήσιων τροφείων έως το τέλος του σχολικού έτους (31 Ιουλίου 2020)
επιφέρει
a. την βεβαίωση του χρέους από τον Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
b. τη μη έγκριση της αίτησης επανεγγραφής του παιδιού στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Πεντέλης για το σχολικό έτος 2019-2020.
Τα χρήματα των τροφείων δεν επιστρέφονται, εφόσον, από υπαιτιότητα των γονέων, το παιδί σταματήσει να
έρχεται στον Παιδικό Σταθμό.
Στην περίπτωση που το ποσό που έχει καταβληθεί από τον κηδεμόνα ξεπερνάει το ποσό των ετήσιων
τροφείων, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης επιστρέφεται η διαφορά ως αχρεωστήτως
καταβληθείσα.
Άρθρο 7
Ισχύς απόφασης
Η παρούσα απόφαση τροφείων ισχύει αποκλειστικά για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 δηλαδή από 2η Σεπτεμβρίου 2019 έως και
31 Ιουλίου 2020 και δεν έχει αναδρομική ισχύ για τα προηγούμενα σχολικά έτη.
Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. δύναται να τροποποιήσει την παρούσα απόφαση τροφείων λαμβάνοντας
υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες λειτουργίας του Οργανισμού που εξαρτώνται άμεσα από τη
συνέχιση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και του
συνολικού ποσού επιδότησης από αυτή καθώς και του ποσού της κρατικής επιχορήγησης.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού παύει να ισχύει κάθε προγενέστερος.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους
2019.
Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο του Δ.Σ..
Εκδόθηκε η με αριθ. 21/19 απόφαση του Δ.Σ.
Εγκρίνεται και υπογράφεται :
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Τόλιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Μελίσσια …./…/….

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.

Τσουχνικάς Ηλίας

2.

Ζώης Ιωάννης

3.

Οικονομίδης Νικόλαος

4.

Ζώη Αγνή

5.

Μπαλάσκας Θεμιστοκλής

6.

Λεονταρίτου Αιμιλία

7.

Παπαναγιώτου Βασιλική

