
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 

 

      

   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Ο υπολογισμός του μηνιαίου ποσού των τροφείων θα γίνεται με βάση 

το  συνολικό δηλωθέν εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη 

Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). 

 Όταν στην ίδια οικογένεια υπάρχει 2ο παιδί στον Παιδικό ή 

Βρεφονηπιακό Σταθμό  τότε αυτό καταβάλλει τα 50% της οικονομικής 

συμμετοχής, της  κατηγορίας των τροφείων που αναλογεί για το πρώτο 

παιδί σύμφωνα με το οικογενειακό εισόδημα, σε περίπτωση  που 

φιλοξενείται και 3ο παιδί τότε αυτό είναι δωρεάν. 

 Tα τροφεία για τα παιδιά των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται 

στο 50% των τροφείων που αναλογούν σύμφωνα με το ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα.  

 Οι ιατρικές βεβαιώσεις που απαλλάσσουν τα παιδιά από την καταβολή 

τροφείων, (λόγω ασθενείας και παραμονής τους στο σπίτι), πρέπει να 

προσκομίζονται στην υπηρεσία εντός του μήνα από την ασθένεια του 

παιδιού, η οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 20 ημερών. Επίσης, 

δεκτές γίνονται οι ιατρικές βεβαιώσεις τόσο από δημόσιο και όσο και 

από ιδιωτικό φορέα.  

     

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ  

 Οικογένειες που το οικογενειακό τους εισόδημα είναι έως 8.000 ευρώ.   

 Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 

ευρώ το οποίο θα προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.( τα 

παιδιά να είναι ανήλικα ή αν είναι ενήλικα να σπουδάζουν)  

 Παιδιά τρίτεκνων οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 

ευρώ. 

 Οικογένειες στις οποίες ο ένας γονέας ή τέκνο έχει ποσοστό αναπηρίας 

67% και άνω με οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 ευρώ. 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. 

Όσα παιδιά ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες που τα 

απαλλάσσει από την καταβολή τροφείων (π.χ Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι –

ΑΜΕΑ, κλπ)  αλλά το εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο από το 

προβλεπόμενο τότε καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στην 

κατηγορία τους. 

 

< 8.000 0€ 

8.001 έως 12.000 15€ 

12.001 έως 18.000 25€ 

18.001 έως 25.000 30€ 

25.001 έως 30.000 35€ 

30.001 έως 40.000 60€ 

                           40.001 έως 50.000 70€ 

                            50.001 και άνω 100€ 


