
Κλίμακα Μηνιαίων Εισφορών (Τροφείων):

Η κλίμακα των μηνιαίων τροφείων,  σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Οικογενειακό 
εισόδημα 1  Παιδί 2  

Παιδιά                           Τρίτεκνοι-Πολύτεκνοι 

Από  0         έως 
12.000 0 00 -

Από  12.001 
έως 16.000 30 45 -

Από 16.001 έως 
20.000 45 70

Από  20.001 
έως 25.000 60 90 -

Από  25.001 
έως  30.000 75 115 -

Από  30.001 
έως  35.000 90 135

Ένα 
παιδί

45

Δυο παιδιά

70

Τρία παιδιά 

90

Τέσσερα παιδιά 

110

Από  35.001 
έως  40.000 105 160

Ένα 
παιδί

55 

Δυο παιδιά

80

Τρία παιδιά 

110

Τέσσερα παιδιά 

135

Από  40.001  
έως  45.000 120 180

Ένα 
παιδί

60

Δυο παιδιά

90

Τρία παιδιά

120

Τέσσερα παιδιά

150

Από  45.001  
έως  50.000 135 200

Ένα 
παιδί

70

Δυο παιδιά

105

Τρία παιδιά

140

Τέσσερα παιδιά

175

Από  50.001  
έως  55.000 150 225

Ένα 
παιδί

75

Δυο παιδιά

115

Τρία παιδιά

155

Τέσσερα παιδιά

190

Από  55.001  
έως  60.000 165 245

Ένα 
παιδί

80

Δυο παιδιά

120

Τρία παιδιά

160

Τέσσερα παιδιά

200

Από  60.001  
και άνω 180 270

 Ένα 
παιδί

90

Δυο παιδιά

135

Τρία παιδιά

180

Τέσσερα παιδιά

225
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Σε  περίπτωση  σοβαρών  κοινωνικών  και  άλλων  λόγων,  είναι  δυνατή  η 
εγγραφή βρεφών και νηπίων χωρίς την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
(εκκαθαριστικό  σημείωμα  εφορίας,  βιβλιάριο  ενσήμων  και  των  δύο  γονέων,  
κάρτα  Ο.Α.Ε.Δ.  κλπ) σύμφωνα πάντοτε με την σχετική πρόταση των επιτροπών 
αξιολόγησης και την έγκριση της πρότασης από το Δ.Σ. του Ν.Π.  Στην  περίπτωση  
αυτή  θα  πρέπει  να  ενημερώνεται  το  Ν.Π.  για  τους  λόγους  μη  κατάθεσης  
των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών.  Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η ισχύουσα 
κλίμακα εισφορών.
* Οι  υπάλληλοι  Τραπεζών,  ΔΕΚΟ  και  λοιπών  εταιρειών  ανωνύμων  ή  μη,  εφ’  όσον  
εισπράττουν  επίδομα  για  Παιδικό  Σταθμό,  θα  το  καταβάλλουν  στο  σύνολό  του 
(ανεξαρτήτως εάν το εισπράττουν  προσωπικά αυτοί ή εάν το καταβάλλουν οι υπηρεσίες 
τους απευθείας στο Ν.Π.) Σε περίπτωση που Οι  υπάλληλοι  Τραπεζών,  ΔΕΚΟ και λοιπών 
εταιρειών ανωνύμων ή μη, εισπράττουν  επίδομα  για  Παιδικό  Σταθμό,  (ανεξαρτήτως εάν 
το εισπράττουν  προσωπικά αυτοί ή εάν το καταβάλλουν οι υπηρεσίες τους απευθείας στο 
Ν.Π.) και αυτό  είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει βάσει της κλίμακας που έχει 
καθορισθεί,  τότε αυτό θα καταβάλλεται ολόκληρο .Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο 
επίδομα  είναι  μικρότερο του  αντιστοιχούντος  στην  κλίμακα,  τότε  η  διαφορά  θα 
καταβάλλεται από τους γονείς. 

 
Απαλλάσσονται από την καταβολή μηνιαίας εισφοράς (τροφείων)
1. Οι  έχοντες  οικογενειακό  εισόδημα  έως  12.000 €  (εφόσον  αυτό  

αποδεικνύεται  με  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά).

2. Οι  εργαζόμενοι  και  εργαζόμενες  στο Δήμο Νέας Ιωνίας και στα Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου   

3. Οι  χήροι/ες,  διαζευγμένοι/ες,  μονογονεϊκές  οικογένειες  με  εισόδημα  μέχρι  
16.000  €.  Άνω  των  16.000  €  ακολουθούν  την  κλίμακα  μηνιαίων  
τροφείων.     

4. Οι  πολύτεκνες  οικογένειες  (πολύτεκνες  είναι  οι  οικογένειες  με  
τρία και άνω  παιδιά)  εάν  το  εισόδημα  τους  είναι  μέχρι 30.000 €.  Άνω  
των  30.001 €  ακολουθούν  την  κλίμακα  των  πολύτεκνων  οικογενειών.     

5.   Οι  γονείς  που  είναι  φοιτητές για απόκτηση 1ου πτυχίου ( εργαζόμενοι ή όχι)  
ή  ο  πατέρας  είναι  στρατιώτης  καταβάλλουν το 50% της κλίμακας των μηνιαίων 
τροφείων.
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