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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013

Οι  προϋποθέσεις,  τα  κριτήρια  και  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται,  για  τις 
εγγραφές νηπίων & βρεφών  στους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς του 
ΚΕΒΡΕΦΟ  Δήμου  Ν.  Ιωνίας  για  το  σχολικό  έτος  2012-2013  παρουσιάζονται 
αναλυτικά παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ισχύσουν κριτήρια 
μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελουμένων, τα οποία θα είναι τα εξής:

Α) 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 
β)Εισοδήματα από ενοίκια θα προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα. 
γ)Εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από τόκους τραπεζών  και μετοχές.

Β) Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος 
Απασχόλησης:             Για εργαζόμενες γυναίκες + 35 μόρια,
 
Γ) 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.

Δ) 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
           67% 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,
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•  είναι τρίτεκνες - πολύτεκνες + 20 μόρια,

Ε)  1.Οι Δημότες – Κάτοικοι  Ν. Ιωνίας: λαμβάνουν +150 μόρια
     2.Οι Εργαζόμενοι στη Ν. Ιωνία: Λαμβάνουν +100 μόρια

ΣΤ) Μοριοδοτούνται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης σταθμού:
1η επιλογή +30 μόρια
2η επιλογή +20 μόρια
3η επιλογή +10 μόρια 
Ζ) Εργαζόμενοι στο «Αγία Όλγα»: Λαμβάνουν  +150 μόρια
Η) Εργαζόμενοι στο Δήμο και το ΚΕΒΡΕΦΟ: Λαμβάνουν +800 μόρια
Θ) Με αδελφό/η φιλοξενούμενο/η στο σταθμό: Λαμβάνουν +800 μόρια
Ι) Ειδικές κατηγορίες (Γονείς σε δυο πόλεις με μόνιμη διαμονή πάνω 
από 200 χλμ.-  από μετάθεση-στρατευμένοι-φοιτητές): Λαμβάνουν + 20 
μόρια.

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

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  αναπηρία67%  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

Δημότες-Κάτοικοι Ν. Ιωνίας 150
Εργαζόμενοι στην περιοχή της Ν. Ιωνίας 100
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Εργαζόμενοι στο «Αγία Όλγα» 150

Εργαζόμενοι στο Δήμο και το ΚΕΒΡΕΦΟ 800

Με  αδελφό/η  φιλοξενούμενο/η  στο 
σταθμό

800

1η επιλογή 30
5. Επιλογές σταθμών

2η επιλογή 20

3η επιλογή 10

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ
1) Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του (για 

αλλοδαπές)
2) Φωτοαντίγραφο φορολογικής Δήλωσης οικ. έτους 2012 (εισόδημα 2011) που θα 

συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία ο φορολογούμενος 
θα βεβαιώνει για την πιστότητα και την ακρίβεια του φωτοαντιγράφου. Σε 
περίπτωση κατάθεσης της Δήλωσης μέσω INTERNET και το αντίστοιχο 
Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012  (εισόδημα 2011).Για όσες 
νομίμως δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση: Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη 
από τη Δ.Ο.Υ

3) Βεβαίωση Ιατρού ,για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού 
καθώς και αντίγραφο της καρτέλας εμβολίων

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα 
θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση).

1α ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ:
1) Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του β’ ή τουλάχιστον του α΄ τριμήνου 
του 2012 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας 
στο ΙΚΑ πρόσληψης της αιτούσας ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

2)Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος της απασχόλησης.
1αα Για τους εργαζόμενους: α)στο Δήμο Ν. Ιωνίας, β)στο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 
(«ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ») νοσοκομείο, γ)στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.:  Αντίγραφο μισθοδοσίας 
του μήνα κατάθεσης της αίτησης.
1β  ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ:
1) Αντίγραφο  της  Δήλωσης  Έναρξης  Επιτηδεύματος  στη  Δ.Ο.Υ  ή  Βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
2) Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  περί  μη  διακοπής  της  άσκησης  του 

επιτηδεύματος.
1γ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ:

1) Αντίγραφο Δελτίου ανεργίας σε  ισχύ έως την ημερομηνία δημοσίευσης 
της  παρούσας πρόσκλησης και

2) Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ ή υπεύθυνη 
δήλωση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης έως 
31/12/12 ή

3) Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες 
που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 
και παραμένουν άνεργες.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
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1) Για  διαζευγμένες/ους: Αντίγραφο διαζευκτηρίου και βεβαίωση επιμέλειας 
(ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986) από τον γονέα που έχει αναλάβει 
τη φροντίδα του παιδιού.

2) Για  τις  χήρες/ους:  Ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  συζύγου,  εάν  αυτό  δεν 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3) Για όσες/ους τελούν σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό 
έγγραφο διάστασης (π.χ.  φορολογική  δήλωση)  και  βεβαίωση επιμέλειας 
από  δικαστήριο,  όπου  θα  αναφέρεται  ευκρινώς  ποιος  γονέας  έχει  την 
επιμέλεια του παιδιού (ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986). 

4) Για  τις  ανάδοχες  μητέρες:  Οποιοδήποτε  αποδεικτικό  έγγραφο  της 
επιτροπείας ανήλικου τέκνου.

5) Για τους στρατευμένους γονείς: Βεβαίωση από το Στρατό.
6) Για όσους κατοικούν στο Δήμο Ν. Ιωνίας εξ΄αιτίας μετάθεσης: α)Εντολή 

μετάθεσης  που  πραγματοποιήθηκε  μέσα  στο  2011,  β) αποδεικτικό 
κατοίκησης  στο  Δήμο  Ν.  Ιωνίας  (Μισθωτήριο  Συμβόλαιο  νόμιμα 
θεωρημένο).

7) Για τους γονείς που είναι ετεροδημότες και κατοικούν στο Δήμο Ν.Ιωνίας: 
αποδεικτικό  κατοίκησης  στο  Δήμο  Ν.  Ιωνίας (Μισθωτήριο  Συμβόλαιο 
νόμιμα θεωρημένο)

8) Για τους γονείς που ο ένας από τους δύο εργάζεται και κατοικεί 200 χλμ 
και  άνω μακριά  από τη  Ν.  Ιωνία:  α)Αντίγραφο λογαριασμών  ΔΕΚΟ.  β) 
Εντολή μετάθεσης που πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2011 και  βεβαίωση 
εργοδότου  ότι  συνεχίζει  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  στην  πόλη  διαμονής 
μέχρι σήμερα.

9) Για  γονείς  φοιτητές-σπουδαστές:  Βεβαίωση  τελευταίου  (τρέχοντος) 
εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.

10) Για γυναίκες που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.

11) Εάν ένα από τα τεκνά της αιτούσας ανήκει  στην ομάδα ΑΜΕΑ με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω : Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.

12) Για γυναίκες που ο σύζυγος ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.

13) Για αλλοδαπές μητέρες: Άδεια διαμονής σε ισχύ και ο κάθε γονέας να έχει 
τουλάχιστον 150 ημερομίσθια τον προηγούμενο χρόνο.
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