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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                   «Καθορισμός τροφείων έτους 2018-2019»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 02/2018                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 278/14-02-2018 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2018 
 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      02/2018 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 13 Φεβρουαρίου  2018, 2ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» 
(Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 13/02/2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 219/08-02-2018   
πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 
 

ΘΕΜΑ  7ο Η.Δ. 
 
«Καθορισμός των οικονομικών εισφορών (τροφείων) για έτος 2018-2019 στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς 
Σταθμούς του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα 
(10). Το μέλος Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απουσίαζε.  
 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη 
Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις                                                              
Δημουλά Έλση                                                                                                      
Κακαβάς Νικόλαος                                                                                               
Χανακούλας Αθανάσιος 
Φουστέρη Μαρία     
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Ζερβός Νικόλαος 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 

Η Πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 32/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  εισηγείται οι οικονομικές   
εισφορές (τροφεία) στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού 
να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα  για το έτος 2018-2019  και συγκεκριμένα :      
 
Οι ετήσιες οικονομικές εισφορές (τροφεία) στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας 
καθορίζονται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα των γονέων, το οποίο προκύπτει από τα αντίγραφα των φορολογικών 
δηλώσεων και εκκαθαριστικών που κατατίθενται. 
Για τις περιπτώσεις απαλλαγής από τη καταβολή τροφείων  απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:  
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-  voucher προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ κατά περίπτωση. 
-  Απόφαση μη έγκρισης προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ,  
-  Αντίγραφο κάρτας ανεργίας κατά περίπτωση.  
Ακολουθώντας πιστά την κοινωνική πολιτική που εφαρμόσαμε τα προηγούμενα έτη, προτιθέμεθα να διατηρήσουμε στα ίδια 
επίπεδα τα τροφεία των Σταθμών μας και για το τρέχον έτος 2017-2018 όπως έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 35/2012 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, την όμοια 39/2013, την όμοια 73/2014, την όμοια 41/2015, 
την όμοια 91/2015 συμπληρωματική της 41/2015, την όμοια 49/2016 και την όμοια 32/2017   ήτοι:        

                                           

Εισόδημα Ετήσιο πληρωτέο ποσό Μηνιαίο (11 μήνες) 
πληρωτέο ποσό 

         0,00 - 15.000,00€       Απαλλαγή      Απαλλαγή* 

        15.001,00 - 25.000,00€        550,00€                  50,00€ 

        25.001,00 - 35.000,00€        770,00€                 70,00€ 

        35.001,00 - 50.000,00€      1.100,00€             100,00€ 

        50.001,00 - 60.000,00€      1.430,00€              130,00€ 

        60.001,00 - 70.000,00€      1.980,00€      180,00€ 

        70.001,00 - 80.000,00€      2.750,00€      250,00€ 

        80.000,00 € και άνω      3.520,00€         320,00€    

 
Ειδικές κατηγορίες οικονομικών εισφορών (τροφείων) 
 
α)  Απαλλάσσονται της οικονομικής εισφοράς για τα τέκνα τους οι εργαζόμενοι στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.                                                                                                                                                                                
β) Οι οικογένειες για το τέκνο τους πέραν του ενός, που φοιτούν ταυτόχρονα στους Σταθμούς του Δήμου μας, έχουν έκπτωση 
στην οικονομική εισφορά αυτών ανάλογα με το εισόδημά τους, ήτοι:  
 
 

Εισόδημα Ετήσιο πληρωτέο ποσό Μηνιαίο πληρωτέο ποσό 
(11 μήνες) 

Ποσοστό Έκπτωσης (%) 

        0,00 - 15.000,00€       Απαλλαγή      Απαλλαγή      Απαλλαγή* 

        15.001,00 - 25.000,00€        275,00€                  25,00€      50 

        25.001,00 - 35.000,00€        500,00€                 45,50€      35 

        35.001,00 - 50.000,00€        770,00€               70,00€      30 

        50.001,00 - 60.000,00€      1.430,00€              130,00€        0 

        60.001,00 - 70.000,00€      1.980,00€      180,00€        0 

        70.001,00 - 80.000,00€      2.750,00€      250,00€        0 

        80.000,00 € και άνω      3.520,00€         320,00€           0    

 
*Οι δικαιούχοι της απαλλαγής οφείλουν να προσκομίσουν το voucher του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής & 
επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ. 
Σε διαφορετική περίπτωση προσκομίζεται η απόφαση μη έγκρισης ένταξης του ενδιαφερομένου στο  ανωτέρω πρόγραμμα  η 
οποία να μην οφείλεται  σε υπαιτιότητα του ωφελούμενου (π.χ. μη συμπλήρωση φακέλου). 
 
Η καταβολή της ετήσιας οικονομικής εισφοράς στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, 
όπως αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω, για τη διευκόλυνση των γονέων λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης,  
προτείνεται να γίνεται ως εξής:  

 Eφάπαξ μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο με έκπτωση 10% επί του συνόλου των τροφείων 

 Σε τρεις ισόποσες δόσεις ως ακολούθως: 
            Α’ δόση: Σεπτέμβριο 
            Β’ δόση: Ιανουάριο 
            Γ’ δόση: Απρίλιο 

 Μηνιαίως μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μήνα.   

 Επιπροσθέτως δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος των γονέων για τον καθορισμό του ύψους 
των τροφείων τα κάτωθι : 

1.   Η αποζημίωση από απόλυση και εφόσον συντρέχει με ανεργία στο οικονομικό έτος αναφοράς, (αυτό στο 
οποίο αναφέρεται το υποβεβλημένο με την αίτηση εκκαθαριστικό). 

2.    Το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ και μητρότητας. 
 
     Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού έλαβε υπόψη του 
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1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις υπ’ αριθ. 35/2012, 39/2013, 73/2014, 41/2015, 49/2016  και 32/2017 αποφάσεις του 

Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου 
 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
                       αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
                         

 
Εγκρίνει την εισήγηση της Προέδρου για διατήρηση των οικονομικών  εισφορών (τροφείων) στους Δημοτικούς 
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού στα ίδια επίπεδα και για το έτος 2018-
2019. Συγκεκριμένα :      
 
Οι ετήσιες οικονομικές εισφορές (τροφεία) στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας 
καθορίζονται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα των γονέων, το οποίο προκύπτει από τα αντίγραφα των φορολογικών 
δηλώσεων και εκκαθαριστικών που κατατίθενται. 
Για τις περιπτώσεις απαλλαγής από τη καταβολή τροφείων  απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:  
-  voucher προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ κατά περίπτωση. 
-  Απόφαση μη έγκρισης προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ,  
-  Αντίγραφο κάρτας ανεργίας κατά περίπτωση.  
Ακολουθώντας πιστά την κοινωνική πολιτική που εφαρμόσαμε τα προηγούμενα έτη, προτιθέμεθα να διατηρήσουμε στα ίδια 
επίπεδα τα τροφεία των Σταθμών μας και για το τρέχον έτος 2017-2018 όπως έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 35/2012 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, την όμοια 39/2013, την όμοια 73/2014, την όμοια 41/2015, 
την όμοια 91/2015 συμπληρωματική της 41/2015, την όμοια 49/2016 και την όμοια 32/2017 ήτοι :        

                                           

Εισόδημα Ετήσιο πληρωτέο ποσό Μηνιαίο (11 μήνες) 
πληρωτέο ποσό 

         0,00 - 15.000,00€       Απαλλαγή      Απαλλαγή* 

        15.001,00 - 25.000,00€        550,00€                  50,00€ 

        25.001,00 - 35.000,00€        770,00€                 70,00€ 

        35.001,00 - 50.000,00€      1.100,00€             100,00€ 

        50.001,00 - 60.000,00€      1.430,00€              130,00€ 

        60.001,00 - 70.000,00€      1.980,00€      180,00€ 

        70.001,00 - 80.000,00€      2.750,00€      250,00€ 

        80.000,00 € και άνω      3.520,00€         320,00€    

 
Ειδικές κατηγορίες οικονομικών εισφορών (τροφείων) 
 
α)Απαλλάσσονται της οικονομικής εισφοράς για τα τέκνα τους οι εργαζόμενοι στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.                                                                                                                                                                                
β) Οι οικογένειες για το τέκνο τους πέραν του ενός, που φοιτούν ταυτόχρονα στους Σταθμούς του Δήμου μας, έχουν έκπτωση 
στην οικονομική εισφορά αυτών ανάλογα με το εισόδημά τους, ήτοι:  
 
 

Εισόδημα Ετήσιο πληρωτέο ποσό Μηνιαίο πληρωτέο ποσό 
(11 μήνες) 

Ποσοστό Έκπτωσης (%) 

        0,00 - 15.000,00€       Απαλλαγή      Απαλλαγή      Απαλλαγή* 

        15.001,00 - 25.000,00€        275,00€                  25,00€      50 

        25.001,00 - 35.000,00€        500,00€                 45,50€      35 

        35.001,00 - 50.000,00€        770,00€               70,00€      30 

        50.001,00 - 60.000,00€      1.430,00€              130,00€        0 

        60.001,00 - 70.000,00€      1.980,00€      180,00€        0 

        70.001,00 - 80.000,00€      2.750,00€      250,00€        0 

        80.000,00 € και άνω      3.520,00€         320,00€           0    

 
*Οι δικαιούχοι της απαλλαγής οφείλουν να προσκομίσουν το voucher του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής & 
επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ. 
Σε διαφορετική περίπτωση προσκομίζεται η απόφαση μη έγκρισης ένταξης του ενδιαφερομένου στο  ανωτέρω πρόγραμμα  η 
οποία να μην οφείλεται  σε υπαιτιότητα του ωφελούμενου (π.χ. μη συμπλήρωση φακέλου). 
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Η καταβολή της ετήσιας οικονομικής εισφοράς στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, 
όπως αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω, για τη διευκόλυνση των γονέων λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης,  
προτείνεται να γίνεται ως εξής:  

 Eφάπαξ μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο με έκπτωση 10% επί του συνόλου των τροφείων 

 Σε τρεις ισόποσες δόσεις ως ακολούθως: 
            Α’ δόση: Σεπτέμβριο 
            Β’ δόση: Ιανουάριο 
            Γ’ δόση: Απρίλιο 

 Μηνιαίως μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μήνα.   

 Επιπροσθέτως δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος των γονέων για τον καθορισμό του ύψους 
των τροφείων τα κάτωθι : 

3.   Η αποζημίωση από απόλυση και εφόσον συντρέχει με ανεργία στο οικονομικό έτος αναφοράς, (αυτό στο 
οποίο αναφέρεται το υποβεβλημένο με την αίτηση εκκαθαριστικό). 

4.    Το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ και μητρότητας. 
 

Το μέλος Ζερβός Νικόλαος απέχει 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  16/2018  
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ      Κούμπα-Κομνηνού Άννα 

               Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 

                                                                                                Δημουλά Έλση   
Κακαβάς Νικόλαος 
Χανακούλας Αθανάσιος 

                                                                                                Φουστέρη Μαρία 
                                                                                                Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
                                                                                                Ζερβός Νίκολαος 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  13/02/2018  
Φιλοθέη 14/02/2018  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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