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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της  14ης/2018 συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού   Προσώπου  Δήμου Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α», της 14ης Ιουνίου 2018.  

 
Αρ. Απόφ. 33/2018 

 

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη  τροποποίησης των προγενέστερων αποφάσεων (49/2013 & 101/2013) του 
Δ.Σ του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. που αφορούν στην επιβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του 
Νομικού Προσώπου.  

. 

Στη Νάξο σήμερα 14 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στα γραφεία του 

ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. ύστερα 

από την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 493/08-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε ή 

γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη του, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) 

μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10), άρχισε η συνεδρίαση. 

Παρόντες: 1. Μαρούλης Μιχαήλ, 2. Μανιός Αντώνιος, 3. Παρτσινεβέλου Πετρούλα, 4. Γραμματάκος 

Θωμάς, 5. Σουσούνη Αικατερίνη, 6. Γαϊτανίδου Αγγελική, 7. Τούπη Μαρία, 8. Γιαννάκης Γεώργιος, 9. 

Πολυκρέτης Νικόλαος 10. Πολυκρέτης Μάριος.  

Απόντες: 1. Θεοδώρου Ευφροσύνη, 2. Σιδερή Αικατερίνη, 3. Κουτάντζη Εμμανουέλα, 4. Βάβουλας 

Εμμανουήλ, 5. Βασαλάκης Δημήτριος. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Φύτρου Ειρήνη, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Νάξου & 

Μικρών Κυκλάδων, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε ότι προτείνει την 

τροποποίηση των προγενέστερων αποφάσεων που αφορούν στην επιβολή τροφείων στους παιδικούς 

σταθμούς του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ως εξής: 

1. Όσον αφορά στις μειώσεις ή απαλλαγές των τροφείων. Πιο συγκεκριμένα πρότεινε την 

απαλλαγή των πολυτέκνων από την καταβολή των τροφείων και έκπτωση 50% στο αρχικό ποσό των 

τροφείων, σε οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με 

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, βάσει σχετικής βεβαίωσης των ΚΕΠΑ και στα δεύτερα και τρίτα 

νήπια κάθε οικογένειας, που φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό την ίδια περίοδο. Προϋπόθεση για τις 

ανωτέρω απαλλαγές ή μειώσεις να είναι ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό 

των 40.000 ευρώ. 
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2. Στην καταβολή των τροφείων σε σχέση με την ημερ/νια εγγραφής. Πιο συγκεκριμένα όσα 

νήπια εγγράφονταν μετά τις 15 του μήνα Σεπτεμβρίου πλήρωναν το ήμισυ του μηνιαίου ποσού. Ο 

Πρόεδρος πρότεινε η καταβολή των τροφείων για τα νήπια των οποίων η φιλοξενία έχει εγκριθεί με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν προϋπολογιστεί τα αντίστοιχα έσοδα, να γίνεται 

κανονικά από 1η Σεπτέμβρη που ξεκινάει η  λειτουργία των παιδικών σταθμών, εκτός και αν δεν γίνει 

εγγραφή του νηπίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Όσον αφορά στα νήπια για τα οποία κατατίθεται 

αίτηση και εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς σε μεταγενέστερο χρόνο, σε οποιαδήποτε στιγμή 

κατά τη διάρκεια του έτους, είπε ότι θα πρέπει να καταβάλουν τροφεία από το μήνα τον οποίο 

εγγράφονται στον παιδικό σταθμό. 

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου,  

2. Την υπ. αριθ. ΚΥΑ 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ 4249/τ. Β’/5-12-2017) «Πρότυπος Κανονισμός 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», 
3. Τη συστατική πράξη ίδρυσης του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 1300/16-06-2011 

δια της οποίας και βάσει της Νομοθεσίας το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ κατέστη γενικός και καθολικός διάδοχος των 

Νομικών Προσώπων που συγχωνεύθηκαν σε αυτό και υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους   και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με τους πόρους στήριξής του, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 7 και 277 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 235 παρ. γ , 240 παρ. 

2  του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως ισχύουν, 

5. Το Β.Δ. 24/9-20/10/1958 περί «προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει, 

6. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  οικ. έτους 2018 στον οποίο έχει 

προβλεφθεί στον Κ.Α. 0527. συγκεκριμένο ποσό είσπραξης  τροφείων υπολογισμένο βάσει των 

προβλεπομένων δαπανών των Π.Σ. και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων, 

7. Την γενικότερη οικονομική κατάσταση και τα χαμηλά εισοδήματα των οικογενειών, όπως αυτά 

αποδεικνύονται από το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, τους κοινωνικούς λόγους, τους 

πολύτεκνους, τρίτεκνους, τους ανάπηρους και τις οικογένειες  που έχουν και δεύτερο η τρίτο παιδί στο 

σταθμό,   

8. Την με αριθμό 49/2013 προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε 

με την αριθμ. πρωτ. 38990/9122/02-09-2013 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με 

τον καθορισμό ύψους τροφείων  των Παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων, κριτήρια επιβολής τους, 

9. Την με αριθμό 101/2013 προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε 

με την αριθμ. πρωτ. 79805/16461/14-02-2014 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με 

την τροποποίηση της υπ’αρ. 49/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 Εγκρίνει την τροποποίηση των προγενέστερων αποφάσεων (49/2013 & 101/2013) του Δ.Σ του 

ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. που αφορούν στην επιβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού 

Προσώπου σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου ως εξής: 

1. Απαλλάσσονται οι πολύτεκνοι από την καταβολή των τροφείων και παρέχεται έκπτωση 50% 

στο αρχικό ποσό των τροφείων, σε οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο έχει 
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θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, βάσει σχετικής βεβαίωσης των ΚΕΠΑ και στα 

δεύτερα και τρίτα νήπια κάθε οικογένειας, που φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό την ίδια περίοδο, 

με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. 

2. Η καταβολή των τροφείων για τα νήπια των οποίων η φιλοξενία έχει εγκριθεί με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν προϋπολογιστεί τα αντίστοιχα έσοδα, θα γίνεται κανονικά από 

1η Σεπτέμβρη που ξεκινάει η  λειτουργία των παιδικών σταθμών, εκτός και αν δεν γίνει εγγραφή του 

νηπίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Όσον αφορά στα νήπια για τα οποία κατατίθεται αίτηση και 

εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς σε μεταγενέστερο χρόνο, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 

διάρκεια του έτους, θα καταβάλουν τροφεία από το μήνα τον οποίο εγγράφονται στον παιδικό σταθμό. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιήσεων, όσον αφορά στην οικονομική συμμετοχή των 

οικογενειών των φιλοξενούμενων, ισχύουν στο σύνολο τους τα παρακάτω: 

  1. Τo ύψος της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφείων) από τους γονείς και κηδεμόνες των 

νηπίων που φιλοξενούνται στον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ Δήμου Νάξου και Μικρών 

Κυκλάδων, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ ανά φιλοξενούμενο παιδί με τις εξής 

απαλλαγές ή μειώσεις: 

α) Οι πολύτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων. 

β) Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων,  η τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με 

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, βάσει σχετικής βεβαίωσης των ΚΕΠΑ και στα δεύτερα και τρίτα 

βρέφη-νήπια κάθε οικογένειας που φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό την ίδια περίοδο, παρέχεται 

έκπτωση 50% επί του αρχικού ποσού των τροφείων.                                                             

Η ανωτέρω απαλλαγές και εκπτώσεις ισχύουν εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 40.000,00 ευρώ.  

2. Η εισφορά θα καταβάλλεται κάθε μήνα για τον οποίο το νήπιο είναι εγγεγραμμένο και θα 

καταλαμβάνει θέση στο δυναμολόγιο των σταθμών, ανεξαρτήτως των ημερών φιλοξενίας του καθώς 

και για τους τελευταίους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο, ανεξάρτητα εάν το παιδί φιλοξενείται στο σταθμό η όχι, 

εκτός και αν κατατεθεί εμπρόθεσμη αίτηση για διακοπή φιλοξενίας του νηπίου από τον παιδικό 

σταθμό. Δεν καταβάλλεται οικονομική εισφορά για το μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί 

αναστέλλουν τη λειτουργία τους.                                                                  

     Η εξόφληση θα γίνεται με τον εξής τρόπο:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Μέσα στις νόμιμες προθεσμίες (μέχρι το τέλος κάθε μήνα) στην Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν θα γίνει έγκαιρα, τότε η 

οφειλή θα θεωρείται ληξιπρόθεσμη και θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.                                                                                                        

3. Η καταβολή των τροφείων για τα νήπια των οποίων η φιλοξενία έχει εγκριθεί με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν προϋπολογιστεί τα αντίστοιχα έσοδα, θα γίνεται κανονικά από 

1η Σεπτέμβρη που ξεκινάει η  λειτουργία των παιδικών σταθμών, εκτός και αν δεν γίνει εγγραφή του 

νηπίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Όσον αφορά στα νήπια για τα οποία κατατίθεται αίτηση και 

εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς σε μεταγενέστερο χρόνο, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 

διάρκεια του έτους, θα καταβάλουν τροφεία από το μήνα τον οποίο εγγράφονται στον παιδικό σταθμό. 

4. Όσοι γονείς εργάζονται σε εταιρείες η φορείς (ΔΕΚΟ, Τράπεζες) και επιδοτούνται  για τα 

δίδακτρα των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς θα καταβάλλουν όλο το επίδομα εκτός αν το 

ποσό είναι μικρότερο της μηνιαίας εισφοράς της κλίμακας οπότε και υποχρεούται να καταβάλλουν τη 

διαφορά. 

5. Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του παιδιού (λόγοι οικογενειακοί η ασθενείας του 

παιδιού) η καταβολή των τροφείων θα γίνεται κανονικά.       
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6. Σε περίπτωση μη πληρωμής των τροφείων για τρεις μήνες, η υπηρεσία θα προβαίνει στην 

αυτεπάγγελτη διαγραφή του παιδιού από τη δύναμη του Παιδικού Σταθμού, ύστερα από έγγραφη 

ενημέρωση του γονέα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2018. 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

   Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη 

Μαρούλης Μιχαήλ                             1. Μανιός Αντώνιος,  

   2. Παρτσινεβέλου Πετρούλα,  

   3. Γραμματάκος Θωμάς,  

   4. Σουσούνη Αικατερίνη,  

   5. Γαϊτανίδου Αγγελική,  

   6. Τούπη Μαρία,  

   7. Γιαννάκης Γεώργιος,  

   8. Πολυκρέτης Νικόλαος  

   9. Πολυκρέτης Μάριος.  

  

    

     Ακριβές αντίγραφο     

          Ο Πρόεδρος                                                           

 

 

    Μαρούλης Μιχαήλ 
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