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                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ  του  Δήμου Θάσου, που εδρεύει στη 
Θάσο Θάσου Ν. Καβάλας, ανακοινώνει  τον καθορισμό της μηνιαίας εισφοράς των 
Παιδικών Σταθμών  Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2015.  

Η μηνιαία οικονομική εισφορά των νηπίων που εγγράφονται στους Παιδικούς 
Σταθμούς, έχει ως εξής: 
Α)  καθορισμός μηνιαίας εισφοράς:  
1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0  €  έως 30.000,00   € θα καταβάλλεται μηνιαίως 
το ποσό των 50,00    €. 
2. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00   € έως 45.000,00    €  θα καταβάλλεται 
μηνιαίως το ποσό των 70,00   €. 
3. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 45.001,00   €  και άνω θα καταβάλλεται μηνιαίως 
το ποσό των 100,00    €. 

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προκύπτει αθροιστικά από το «εισόδημα 
επιβολής εισφοράς» του συζύγου και το αντίστοιχο της συζύγου όπως ορίζεται από τον 
πίνακα Γ2 της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του Υπουργείου Οικονομικών. 
Β) Οι εισφορές θα καταβάλλονται υποχρεωτικά ανεξάρτητα από τις ημέρες παρουσίας των 
νηπίων και για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένα  στον Παιδικό Σταθμό τα νήπια . 

Σε περίπτωση που στη δύναμη των Παιδικών  Σταθμών υπάρχουν αδέλφια το 
δεύτερο θα πληρώνει το ήμισυ της εισφοράς και για το τρίτο δεν θα υπάρχει εισφορά. 

 Στις εγγραφές νηπίων από όμορους Δήμους τα τροφεία θα είναι αυξημένα κατά 
50%  ανά κατηγορία. 

Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα ( π.χ. 
άνεργοι και οι δύο γονείς) θα εξετάζονται χωριστά από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νομικού Προσώπου και θα απαλλάσσονται από την εισφορά. 

Πολύτεκνοι, με 4 παιδιά, απαλλάσσονται από την εισφορά μέχρι εισόδημα 
30.000,00    €  ( σε περίπτωση που στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών υπάρχουν 2 αδέλφια 
από πολύτεκνη οικογένεια τότε θα πληρώνουν το ήμισυ της εισφοράς, σε περίπτωση που 
υπάρχει και το τρίτο ή τέταρτο παιδί τότε τα 2 τελευταία απαλλάσσονται από την εισφορά). 
  Όταν υπάρχει μέλος στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω απαλλάσσονται 
από την εισφορά. 

 Διαζευγμένες ,  άγαμες μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 
15.000,00    €  απαλλάσσονται από την εισφορά. 

Οι εισφορές θα καταβάλλονται το πρώτο 10  ήμερο κάθε μήνα στην Εθνική Τράπεζα 
στο αντίστοιχο λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ  και στον ΚΑ 0527 εσόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 
και στον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού των επόμενων ετών. 
 



Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Θάσος, 12/12/2014 
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