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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020 
  

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τα κριτήρια εγγραφής παιδιών στο ΚΕΒΡΕΦΟ, τη 
μοριοδότηση αυτών, καθώς και το ύψος της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφείων), που 
καταβάλλουν οι γονείς, για το έτος 2019 – 2020. 
 
Α.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ 
 

Σύμφωνα με  την Υπουργική απόφαση 41087/5-12-2017(ΦΕΚ 4249/2017) και το άρθρο 3 
του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του 
ΚΕΒΡΕΦΟ Δήμου Ν.ΙΩΝΙΑΣ, τα εγγραφόμενα στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά πρέπει να 
κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Ν. Ιωνίας ή να εργάζονται οι γονείς τους σε αυτόν. 

 Η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή είναι εφικτή μόνο με την 
ύπαρξη κενής θέσης.   
 Οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο Σταθμό πρέπει να είναι εργαζόμενοι  και να είναι 

δημότες ή κάτοικοι Ν.  Ιωνίας ή να εργάζονται στη Ν. Ιωνία. Για την εγγραφή των παιδιών στο 
σταθμό θα προτιμώνται κατά κύριο λόγο τα παιδιά της περιοχής που εδρεύει ο σταθμός, μη 
αποκλεισμένης της περίπτωσης εγγραφής παιδιού που διαμένει σε άλλη περιοχή του Δήμου και 
αυτό είτε γιατί δεν λειτουργεί στην περιοχή σταθμός, ή γιατί οι γονείς του παιδιού 
εξυπηρετούνται καλλίτερα από το σταθμό λόγω γειτνιάσεως της εργασίας τους. 

 Τα παιδιά των εργαζομένων στο Δήμο Ν. Ιωνίας, στο ΚΕΒΡΕΦΟ,στο νοσοκομείο Αγ.Όλγα και σε 
συναφή Ιδρύματα του Δήμου εγγράφονται υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά εγγράφονται παιδιά 
γονιών που έχουν άλλο ανάπηρο παιδί με βαριά αναπηρία σωματική, ή πνευματική, που να 
αποδεικνύονται με βεβαίωση ή ψυχολογική έκθεση Δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, 
Ιδρύματος ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, έστω και αν οι μητέρες τους δεν εργάζονται. 

 Εγγράφονται ακόμη παιδιά των οποίων οι γονείς αποδεδειγμένα απολύθηκαν με υπαιτιότητα 
του εργοδότη και όχι δική τους. Κατά τα άλλα η σειρά προτεραιότητας ανεξάρτητα από το 
χρόνο κατάθεσης της αίτησης είναι: 

1. Παιδιά που τα αδέλφια τους φιλοξενούνται ήδη στον σταθμό. 
2. Παιδιά ορφανά από πατέρα ή μητέρα  
3. Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών που τα άλλα παιδιά εξακολουθούν να είναι ανήλικα ή σπουδάζουν 
4. Παιδιά ανύπανδρης μητέρας 
5. Παιδιά που ο ένας από τους δύο γονείς είναι αποδεδειγμένα ανίκανος για εργασία και ο άλλος 

εργάζεται.  
6. Παιδιά στρατευμένων ή φοιτητών(Α΄κύκλου σπουδών). 
7. Παιδιά διαζευγμένων γονιών εφόσον  πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής. 
8. Παιδιά απόρων οικογενειών 
9. Λοιπά παιδιά, προηγουμένων των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών. 

    Αιτήσεις όπου ο ένας γονέας θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά   (οικιακοί βοηθοί κλπ) 
εφόσον δε συνοδεύονται από ένσημα δεν θα εξετάζονται. 
    Στις αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών να αναγράφεται υποχρεωτικά το σταθερό τηλέφωνο 
οικίας και εργασίας, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας. 
    Για κάθε αλλαγή διεύθυνσης ή τηλεφώνου, που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους, παρακαλούμε να ενημερώνεται άμεσα τόσο η υπεύθυνη του Σταθμού, όπου 
φιλοξενείται το παιδί, όσο και το γραφείο του ΚΕΒΡΕΦΟ (εντός τριών ημερών το πολύ). 
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    Τα νήπια που εγγράφονται στα παιδικά τμήματα (ηλικίας 2,5 ετών και άνω) θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τον έλεγχο των σφικτήρων και να μη φορούν  PAMPERS τις ώρες που φιλοξενούνται 
στον Παιδικό Σταθμό. 

Το Δ.Σ του ΚΕΒΡΕΦΟ διατηρεί το δικαίωμα να προωθήσει σε επανεξέταση και περαιτέρω  
διερεύνηση κάθε αίτηση που θα κριθεί σκόπιμο, απευθυνόμενο σε αρμόδιες υπηρεσίες. 
 
Β.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
1) Το χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.  
Τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογίζονται βάσει του τύπου: [(Α/Ε)Χ100]:12, όπου Α= 24.000 € 
προσαυξανόμενο κατά 1.000 € εάν η μητέρα έχει ένα τέκνο, 2.000 € εάν έχει δύο τέκνα και 
10.000 € εάν έχει τρία τέκνα (το ποσό των 10.000 € θα προσαυξάνεται κατά 1.000 € για κάθε 
τέκνο πέραν του τρίτου) και Ε= το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. 
Στο εισόδημα προστίθενται: 
α)Το σύνολο των γεωργικών επιδοτήσεων που δηλώνονται    καθώς και των αφορολόγητων 
ποσών που δηλώνονται στον αντίστοιχο πίνακα του Ε1, προστίθεται . 
β)Εισοδήματα από ενοίκια θα προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα.   
γ)Εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από τόκους τραπεζών  και μετοχές. 
δ)Το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων και εισοδημάτων που απαλλάσσονται 
από το φόρο,από τον αντίστοιχο πίνακα του Ε1. 
     Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη,το επίδομα μητρότητας από τον 
ΟΑΕΔ,το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ,τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας(πχ τυφλότητας),η 
αποζημίωση απόλυσης και το επίδομα ανεργίας. 
2) Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος 
απασχόλησης.  
Για εργαζόμενες γυναίκες + 35 μόρια,  
3) Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
 με δελτίο ανεργίας σε ισχύ +10 μόρια,  
άνεργες που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. με +10 μόρια. 
4) Η οικογενειακή κατάσταση.  
Προτεραιότητα δίδεται στις μητέρες που: 

  ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω + 30 
      μόρια, 
 έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 

      35% και άνω + 30 μόρια,  
 έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 
     67% και άνω + 30 μόρια, 
  είναι χήρες + 20 μόρια, 
  είναι άγαμες μητέρες + 20 μόρια, 

  είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση +20 μόρια, 

  είναι τρίτεκνες - πολύτεκνες + 20 μόρια, 

5) Κάτοικοι Λαμβάνουν +150 μόρια 

     Εργαζόμενοι στη Ν. Ιωνία +100 μόρια 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα μόρια των πιο πάνω παραγράφων δεν 

προστίθενται μεταξύ τους ( δηλαδή π.χ. οι εργαζόμενοι στην πόλη της  Ν. Ιωνίας που δεν είναι 

δημότες ή κάτοικοι λαμβάνουν τα 100 μόρια και οι δημότες – κάτοικοι Ν. Ιωνίας τα 150 μόρια. 

6) Μοριοδοτούνται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης σταθμού. 

1η επιλογή +30 μόρια 

2η επιλογή +20 μόρια 

3η επιλογή +10 μόρια  

7) Με αδελφό/η φιλοξενούμενο/η στο σταθμό 

Λαμβάνουν +300 μόρια 
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Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 

 
1. Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα  

 
[(Α/Ε) Χ 100]:12 

2. Κατάσταση απασχόλησης, 
εργασιακή σχέση και είδος 
απασχόλησης  

  

Εργαζόμενες 
 

35 

 
 

 
 
3. Κατάσταση ανεργίας από ΟΑΕΔ  

  

Άνεργες 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Οικογενειακή κατάσταση  
 

Μητέρες με αναπηρία 67% και άνω  
 

30 

Μητέρες με παιδιά ΑμεΑ με αναπηρία 
35% και άνω 
 

30 

 
Με σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία 
67% και άνω 
 

 
30 

Χήρες 
 20 

Άγαμες μητέρες  
 

20 

Διαζευγμένες μητέρες ή σε διάσταση 
 

 
20 

Τρίτεκνες-Πολύτεκνες 
 

20 

Ειδική κατηγορία  
(Γονείς σε δυο πόλεις με μόνιμη 
διαμονή πάνω από 200 χλμ.-  από 
μετάθεση-στρατευμένοι-φοιτητές) 

 
 

20 

Κάτοικοι  150 

Εργαζόμενοι στη Ν. Ιωνία 100 
 Με αδελφό/η φιλοξενούμενο/η στο 

σταθμό 

300 

 

1η επιλογή 

 
30 

5. Επιλογές σταθμών  
2η επιλογή 

 
20 

  
3η επιλογή 

 
10 
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Κλίμακα Μηνιαίων Εισφορών (Τροφείων): 

 

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

Δηλωθέν 
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 

 
 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.) και αυτό είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει βάσει της 
κλίμακας που έχει καθορισθεί, τότε αυτό 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) 
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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.       

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 (και δεν είναι εργαζόμενοι)   
ή  ο  πατέρας  είναι  στρατιώτης  καταβάλλουν το 50% της κλίμακας των μηνιαίων 
εισφορών (τροφείων). 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 


