
                               ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ  

    

1.  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

α. Κάτοικος, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Ιλίου 30 

β.  
Εργαζόμενος γονέας, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Ιλίου και 
μη κάτοικος 10 

γ.   Μη κάτοικος Δήμου Ιλίου 5 
    

2.  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

α.  Έως 10.000,00 € 35 

β.  από 10.001,00 € έως 15.000,00 €  30 

γ.  από 15.001,00 € έως 25.000,00€ 25 

δ.  από 25.001,00 € έως 35.000,00€ 20 

ε.  από 35.001,00 € έως 45.000,00 € 15 

στ.  από 45.001,00 € έως 55.000,00 €  10 

ζ.  από 55.001,00 € έως 65.000,00 € 5 

η.  από 65.001,00 € και πάνω  0 
    

3.  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

α.  Αριθμός ανήλικων τέκνων 

1 παιδί 5 

2 παιδιά 10 

και ούτω καθεξής (5 μόρια για 
κάθε παιδί)   

β.  
Ειδικές οικογενειακές 

καταστάσεις 

Γονείς ή κηδεμόνες έχοντες 
τη γονική μέριμνα 20 

Γονείς ή κηδεμόνες έχοντες 
την επιμέλεια (διαζύγιο)  10 

Γονείς σε διάσταση  5 
    

Γονείς ή παιδιά με ειδικές 
ανάγκες (ποσοστό αναπηρίας 
άνω του 67%) 20 

Γονείς ή παιδιά με ειδικές 
ανάγκες (ποσοστό αναπηρίας 
έως και 67%) 10 

    

Πατέρας σε στρατιωτική 
θητεία - Φυλακισμένοι γονείς  20 

    

Γονέας μαθητής 
Δευτεροβάθμιας και 
Μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δημόσιο ΙΕΚ)  10 



(εργαζόμενη μητέρα ) 

Γονέας φοιτητής 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(πρώτο πτυχίο, φοίτηση 
ν+2έτη) 
 (εργαζόμενη μητέρα ) 10 

Γονέας φοιτητής  εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης ή 
μεταπτυχιακό 
(εργαζόμενη μητέρα ) 5 

    

4.  
Επανεγγραφή (φιλοξενήθηκε  όλο το προηγούμενο σχολικό έτος ,με 
την μοριοδότηση του Δήμου)  30 

    

5.  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

α.  
Εργαζόμενη μητέρα (μισθωτή δημόσιου & ιδιωτικού τομέα, 
αυτοαπασχολούμενη) πλήρους απασχόλησης χωρίς διακοπή 
κατά τα 2 (δύο) τελευταία έτη μέχρι σήμερα  . 50 

β.  
Εργαζόμενη με συνεχή απασχόληση από το πρώτο τρίμηνο  
του προηγούμενου  έτους έως και σήμερα, με βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα. 30 

γ.  
Εργαζόμενη με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ενεργή κατά την 
ημερομηνία προσέλευσης του παιδιού).  20 

δ.  

Πρόσφατη πρόσληψη κατά το τρέχον έτος, πρόσφατη έναρξη 
επιτηδεύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση η  βεβαίωση 
ασφαλιστικών εισφορών, πριν την έναρξη φιλοξενίας του 
νηπίου.  15 

ε.  
Απασχολούμενη στην οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς εισόδημα 
στο εκκαθαριστικό. Άλλες μορφές εργασίας (εργόσημο κλπ) 10 

στ.  
Άνεργη μητέρα με επιδότηση ανεργίας ή με κάρτα ανεργίας σε 
ισχύ 5 

 


