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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9
ΑΠΟΦΑΣΗ 35
« Καθορισμός & Καταβολή Τροφείων έτους 2016-2017 και εφεξής»

Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, σήμερα στις 13, του μηνός Μαΐου
, του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, που ορίστηκε με την αριθμ. 328/239-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, και την αρίθμ 8/146/2016 τροποποίηση
αυτής και κατόπιν της υπ αρίθμ 229/09-05-2016 προσκλήσεως της Προέδρου, για να συζητήσει και να
πάρει απόφαση για τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης.
Ήταν παρόντες εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
Παρόντες
Πρόεδρος :

Λύτρα Κωνσταντίνα

Αντιπρόεδρος:

Σταυρέλης Νικόλαος

Μέλη :
Βελιζιώτης Γεώργιος
Μεταξάς Παναγιώτης
Μαρδίκης Μιχαήλ εκπρόσωπος εργαζομένων
Πιπίνη Παναγιώτα
Κόλλιας Ιωάννης
Κολλιάκος Γεώργιος
Κατσαρού Σταυρούλα
Απόντες
Ζώγκος Ανδρέας
Αράπογλου Βασιλική
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Καρασάββας Ιωάννης
Ρουμελιώτης Γεώργιος
Παναγόπουλος Παναγιώτης
Προσεκλήθη και παρέστη ο ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης Νικόλαος Γκεζερλής
Παρέστη η Μουτάφη Αναστασία ως Γραμματέας
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Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρνει για συζήτηση το τέταρτο

θέμα της ημερήσιας

διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, την καταβολή και τον καθορισμό των τροφείων που θα ισχύουν
από τη νέα σχολική περίοδο 2016-2017.
Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:
Με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων και ποιοτικότερων υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής
Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» και τη βούληση για τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί ο κοινωνικός του
χαρακτήρας, δηλαδή, η εξυπηρέτηση εργαζόμενων γονέων του Δήμου μας, παρέχοντας ημερήσια φροντίδα (διατροφή,
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία) σε νήπια, προτείνεται η αναπροσαρμογή των τροφείων με στόχο την εξισορρόπηση της
οικονομικής συμμετοχής των φιλοξενούμενων νηπίων με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.
Με γνώμονα την προάσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα του Νομικού Προσώπου και έχοντας λάβει σοβαρά υπόψη
την πιεστική οικονομική κατάσταση που βιώνει η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, εισηγούμαστε την διαμόρφωση της
κλίμακας των μηνιαίων τροφείων σύμφωνα με το οικογενειακό εισόδημα των γονέων ως κάτωθι:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

0.0000€ - 12.500€

40

60

12.501€ - 30.000€

50

75

30.001€ - 40.000€

70

100

40.001€ - 55.00€

80

120

55.001€ και άνω

130

180

Οι παραπάνω τιμές των τροφείων για τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες διαμορφώνονται ως εξής:


Οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000 € θα καταβάλλουν ως μηνιαία τροφεία το
ποσό των 25 €. Εάν φιλοξενούνται δύο παιδιά τότε για το δεύτερο παιδί θα παρέχεται έκπτωση της τάξεως του
50%. Το τρίτο παιδί θα φιλοξενείται δωρεάν.



Οι αλλοδαποί που προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν καταθέτουν Φορολογική Δήλωση θα καταβάλλουν ως
μηνιαία τροφεία το ποσό των 90 €. Για δύο παιδιά που φιλοξενούνται το ποσό διαμορφώνεται στα 140 €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τιμές προτείνονται δεδομένης της συμμετοχής του Νομικού Προσώπου στη
δράση της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», μέσω της οποίας τα τέκνα τόσο εργαζόμενων
όσο και άνεργων, χαμηλόμισθων και κοινωνικά ευπαθών ομάδων φιλοξενούνται δωρεάν.
Σε κάθε περίπτωση, αφενός στόχος του Νομικού Προσώπου αποτελεί η δωρεάν φοίτηση των βρεφών και νηπίων
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κορινθίων αφετέρου κρίνεται σημαντικό να δοθεί κίνητρο στους γονείς
να συμμετέχουν στην εν λόγω δράση της ΕΕΤΑΑ.
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Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας,
αντίγραφο ενσήμων των δύο γονέων κλπ, είναι δυνατή η εγγραφή του παιδιού κατ’

εκτίμηση του Διοικητικού

Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος / εκθέσεως της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων.
Απαλλάσσονται κάθε εισφοράς:


Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας
67% και με την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής.



Οι ορφανικές οικογένειες, είτε από πατέρα είτε από μητέρα, οι αποδεδειγμένα διαζευγμένοι και άγαμες μητέρες με
εισόδημα μέχρι 30.000€. Άνω των 30.000€ θα ακολουθούν την κλίμακα μηνιαίων τροφείων.



Γονείς που είναι φοιτητές ή ο πατέρας στρατιώτης. (Δεν νοούνται φοιτητές οι εργαζόμενοι που φοιτούν για
απόκτηση 1ου ή 2ου πτυχίου).

Καταβολή Τροφείων
Η μηνιαία οικονομική εισφορά που καταβάλλεται, θα κατατίθεται με μέριμνα των γονέων και των κηδεμόνων στον
ειδικό λογαριασμό που διατηρεί το Νομικό Πρόσωπο στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ το πρώτο 5ημερο κάθε μήνα.
Δεν επιτρέπεται καμία οικονομική δοσοληψία με τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού
Προσώπου.
Α) Η μηνιαία καταβολή των τροφείων θα πραγματοποιείται ανεξαρτήτου παρουσιών των νηπίων.
Β) Εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει για σοβαρούς λόγους υγείας πέραν του ενός μηνός, δεν καταβάλλονται οι
αντίστοιχες εισφορές κατά το χρόνο απουσίας και εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση Νοσοκομείου για το χρόνο απουσίας
και ανάρρωσης και ληφθεί υπόψη του Δ.Σ που απαλλάσσει από την καταβολή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να προβεί σε μείωση ή σε απαλλαγή
τροφείων μετά από αίτηση γονέα και προσκόμιση αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων που θα ζητηθούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο όπως, ιατρική βεβαίωση, κλπ.
Μετά τα ανωτέρω προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης:

ΑΔΑ: Ω9Χ9ΟΚΨΛ-ΤΣ8
4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Καθορίζει την κλίμακα των μηνιαίων τροφείων σύμφωνα με το οικογενειακό εισόδημα των γονέων ως κάτωθι:



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

0.0000€ - 12.500€

40

60

12.501€ - 30.000€

50

75

30.001€ - 40.000€

70

100

40.001€ - 55.00€

80

120

55.001€ και άνω

130

180

Οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000 € θα καταβάλλουν ως μηνιαία τροφεία το
ποσό των 25 €. Εάν φιλοξενούνται δύο παιδιά τότε για το δεύτερο παιδί θα παρέχεται έκπτωση της τάξεως του
50%. Το τρίτο παιδί θα φιλοξενείται δωρεάν.



Οι αλλοδαποί που προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν καταθέτουν Φορολογική Δήλωση θα καταβάλλουν ως
μηνιαία τροφεία το ποσό των 90 €. Για δύο παιδιά που φιλοξενούνται το ποσό διαμορφώνεται στα 140 €.

Απαλλάσσονται κάθε εισφοράς:


Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας
67% και με την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής.



Οι ορφανικές οικογένειες, είτε από πατέρα είτε από μητέρα, οι αποδεδειγμένα διαζευγμένοι και άγαμες μητέρες με
εισόδημα μέχρι 30.000€. Άνω των 30.000€ θα ακολουθούν την κλίμακα μηνιαίων τροφείων.



Γονείς που είναι φοιτητές ή ο πατέρας στρατιώτης. (Δεν νοούνται φοιτητές οι εργαζόμενοι που φοιτούν για
απόκτηση 1ου ή 2ου πτυχίου).
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2. Καταβολή Τροφείων
Η μηνιαία οικονομική εισφορά που καταβάλλεται, θα κατατίθεται με μέριμνα των γονέων και των κηδεμόνων στον
ειδικό λογαριασμό που θα διατηρεί το Νομικό Πρόσωπο στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ το πρώτο 5ημερο κάθε μήνα.
Δεν επιτρέπεται καμία οικονομική δοσοληψία με τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού
Προσώπου.
Α) Η μηνιαία καταβολή των τροφείων θα πραγματοποιείται ανεξαρτήτου παρουσιών των νηπίων.
Β) Εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει για σοβαρούς λόγους υγείας πέραν του ενός μηνός, δεν καταβάλλονται οι
αντίστοιχες εισφορές κατά το χρόνο απουσίας και εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση Νοσοκομείου για το χρόνο απουσίας
και ανάρρωσης και ληφθεί υπόψη του Δ.Σ που απαλλάσσει από την καταβολή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να προβεί σε μείωση ή σε απαλλαγή
τροφείων μετά από αίτηση γονέα και προσκόμιση αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων που θα ζητηθούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο όπως, ιατρική βεβαίωση, κλπ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να προβεί σε μείωση ή σε απαλλαγή
τροφείων μετά από αίτηση γονέα και προσκόμιση αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων που θα ζητηθούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο όπως, ιατρική βεβαίωση, κλπ.
Η πιο πάνω απόφαση πήρε αριθμό 9/35/13-05-2016
Η ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται και υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΛΥΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Σταυρέλης Νικόλαος
Βελιζιώτης Γεώργιος
Μεταξάς Παναγιώτης
Μαρδίκης Μιχαήλ
Πιπίνη Παναγιώτα
ΤΑ ΜΕΛΗ
Κόλλιας Ιωάννης
Κολλιάκος Γεώργιος
Κατσαρου Σταυρούλα

