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     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:15150/19.04.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           17η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 18.04.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Απριλίου 2018, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14552/13-04-2018 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-04-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ    Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.         «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ   Μέλος της Ο.Ε  

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

                ΑΠΟΦΑΣΗ –171–  

       Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας 

για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για 

το σχολικό έτος 2018-2019. Ορισμός: 

 ορίων ηλικίας, 

 γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, 

 δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, 

 μορίων  

 μελών επιτροπής αξιολόγησης» 

  Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 14922/17-04-2018  σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 

Προσχολικής Αγωγής  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

Τα άρθρα 65 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου και 72 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 

Επιτροπής του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
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Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφών – 

επανεγγραφών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2018-

2019. Ορισμός: 

 ορίων ηλικίας, 
 γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, 
 δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, 
 μορίων,  
 μελών επιτροπής αξιολόγησης. 

 
Εισηγούμαστε την διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών για τους Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2018-2019, ως εξής:  

 

 Τα όρια ηλικίας  των παιδιών  που  θα  φιλοξενηθούν, θα είναι από  16  μηνών  έως  την εγγραφή 

τους στο Νηπιαγωγείο.  

 

Στα  βρεφικά  τμήματα, θα  φιλοξενηθούν  παιδιά  ηλικίας  από  16  έως   30 μηνών, με 

αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/03/2016 έως 30/04/2017. Eπί του παρόντος δεν θα 

λειτουργήσουν τμήματα βρεφών ηλικίας από 6 έως 16 μηνών.  

 

Στα  παιδικά  τμήματα,  θα φιλοξενηθούν παιδιά  ηλικίας  από  2,5  ετών,  έως  την 

εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2014 έως 

28/02/2016. 

 

 Τα  γεωγραφικά  όρια  των  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Δήμου Ιλίου όσων  

αφορά  στις  εγγραφές  νηπίων  ως  εξής  : 

 

1ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός   

Καλπακίου – Θεμιστοκλέους -  Θηβών - Αγ. Νικολάου - Δυρραχείου  

 

2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Ελαιών – Μελίκης – Ευριπίδου – Συρρακού – Λ. Πετρουπόλεως - Ν. Ξυλούρη (Μεταξά) – Αν. 

Παπανδρέου (Νυμφαίου) – Θηβών  

 

3ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Αν. Παπανδρέου (Νυμφαίου) – Αγίου Γεωργίου – Μωραϊτών – Καπαδοκίας – Κωνσταντινουπόλεως 

(Αγ. Γεωργίου) – Ωρωπού - Σολωμού – Σεφέρη - Θηβών 

 

4ος  Παιδικός   Σταθμός  

Θηβών – Βασιλικών – Ιδομενέως – Οδυσσέως – Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Διονυσίου -   Χίου - 

Φλωρίνης 

 

5ος  Παιδικός  Σταθμός  

Ηρακλέους – Χανίων - Σύρου - Σολωμού - Δημάρχου Φωλόπουλου - Κύπρου – Αν. Παπανδρέου 

(Αλφειού) -  Φλέβας – Ηλ. Αποστόλου – Διονυσίου – Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Διονυσίου – Χίου – 

Χαιρώνειας – Μηλιάς  
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6ος  Παιδικός  Σταθμός  

Ηλ. Αποστόλου – Διονυσίου – Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Αλαμάνας – Αναστασόπουλου – 

Ευαγγελιστρίας - Φλέβας 

 

7ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Θηβών – Ερέτριας – Φλέβας – Αρχιμήδη - Λεωφ.Χασιάς – Λυκάωνος - Ελευσίνιων Μυστηρίων - 

Μπίμπιζα – Λεωφ. Χασιάς – Αχχιλέως και οι Εργατικές Πολυκατοικίες στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»  

 

8ος Παιδικός Σταθμός  

Συρρακού – Ελαιών - Ζίτσης – Αγ.Νικολάου - Λεωφ. Θηβών – Ελαιών - Μελίκης - Ευρυπίδου 

 

9ος  Παιδικός  Σταθμός  

Δαναών – Ευαγγελιστρίας – Αναστασόπουλου – Αλαμάνας – Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Οδυσσέως 

– Βασιλικών – Θηβών – Αχιλλέως  

 

10ος  Παιδικός  Σταθμός 

Ζίτσης - Αγ.Νικολάου – Δυρραχείου – Καλπακίου – Πίνδου - Αγ. Νικολάου –Βορείου Ηπείρου - 

Αγ.Σαράντα – Ναρκίσσου – Κλεισούρας – Τεπελενίου - Ελαιών 

 

11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Αν. Παπανδρέου (Νυμφαίου) – Γ. Ολυμπίου – Ν. Ξυλούρη (Μεταξά) – Λ. Πετρουπόλεως – Π. Ιγνατίου 

- Καλλιπόλεως - Χαλκοκονδύλη – Αριστομένους – Σκουφά – Κωνσταντινουπόλεως  (Αγ. Γεωργίου) - 

Καππαδοκίας – Μωραϊτών – Αγίου Γεωργίου  

 

12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Ευαγγελιστρίας – Δαναών – Αχιλλέως – Λ. Χασιάς – Αρετής – Φλέβας  

 

Τα  γεωγραφικά  όρια  των  Παιδικών  και Βρεφονηπιακών  Σταθμών  όσων 

αφορά  στις  εγγραφές  βρεφών   ως  εξής: 

 

1ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός   

Θηβών - Θεμιστοκλέους – Καλπακίου – Πίνδου – Αγ. Νικολάου - Β. Ηπείρου - Αγ. Σαράντα - 

Ναρκίσσου - Κλεισούρας - Τεπελενίου - Ελαιών – Ιωαννίνων - Αγ. Νικολάου  

 

2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Συρρακού – Ιωαννίνων - Αγ. Νικολάου - Θηβών - Ιδομενέως - Ικάρου – Αλαμάνας - Αν. Παπανδρέου 

(Αλφειού)  – Ηρακλείτου - Λεωφ. Πετρουπόλεως  

 

3ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Ωρωπού – Σολωμού - Σεφέρη - Θηβών - Φλωρίνης - Χίου - Χαιρώνειας – Μηλιάς - Ηρακλέους - 

Χανίων - Σύρου - Σολωμού - Δημάρχου Δημ. Φωλόπουλου - Κύπρου – Φλέβας – Ταβουλάρη – 

Πριάμου – Κάστορος – Αλαμάνας - Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Αν. Παπανδρέου (Νυμφαίου) – Αγ. 

Γεωργίου – Μωραϊτών – Καππαδοκίας – Κωνσταντινουπόλεως (Αγ. Γεωργίου)  

 

7ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Θηβών - Αρχιμήδη - Λεωφ. Χασιάς - Ελευσινίων  Μυστηρίων - Μπίμπιζα - Λ. Χασιάς - Αρετής - Φλέβας 
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- Ταβουλάρη - Πριάμου - Κάστορος - Ικάρου - Ιδομενέως  

 

11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Ηρακλείτου – Πετρουπόλεως – Ιγνατίου – Καλλιπόλεως – Χαλκοκονδύλη – Αριστομένους – Σκουφά – 

Κωνσταντινουπόλεως – Καππαδοκίας – Μωραϊτών – Αγ. Γεωργίου – Αν. Παπανδρέου (Νυμφαίου)   

 

 Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, σε ένα μόνο 

Σταθμό, σύμφωνα με:  

 την ηλικία του παιδιού, βρέφος ή νήπιο, αντίστοιχα σε Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό, καθώς 

επίσης και  

 την διεύθυνση κατοικίας, βάσει των γεωγραφικών  ορίων των Σταθμών,  όπως αναφέρονται 

ανωτέρω.  

Στην αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν δύο επιλογές Σταθμών, σε περίπτωση 

μη εγγραφής του παιδιού, στο Σταθμό στον οποίο ανήκουν.   

 

 Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για  τις  εγγραφές  και  επανεγγραφές  νηπίων  και  βρεφών 

στους Βρεφονηπιακούς  και Παιδικούς  Σταθμούς  του  Δήμου  Ιλίου, ορίζεται από 10 Μαΐου 

2018 έως  και  31 Μαΐου  2018. Η παραλαβή των αιτήσεων και η κατάθεση των 

δικαιολογητικών θα γίνεται στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου  Ιλίου και 

 ώρες  από  9:30 πμ.  έως  11:30  πμ. 

 Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και αξιολόγησης των αιτήσεων,  θα ανακοινωθούν στις 

29/06/2018.   

 Ορίζεται διάστημα ενστάσεων, επί της μοριοδότησης των αιτήσεων, από 29/06/2018 έως 

09/07/2018. Οι ενστάσεις θα κατατεθούν στον Σταθμό της αρχικής αίτησης εγγραφής.  

 Θα ληφθούν υπ’ όψιν, θα μοριοδοτηθούν και θα είναι έγκυρα, μόνο τα δικαιολογητικά που θα 

κατατεθούν στην υπηρεσία έως και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.  

 Οι πίνακες μοριοδότησης, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, θα ανακοινωθούν στις 

20/07/2018.  

 Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των 

αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..  

 Νέες εγγραφές, θεωρούνται τα παιδιά τα οποία καταθέτουν πρώτη φορά αίτηση εγγραφής.  

 

Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις εγγραφών, θα  είναι:  

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1. Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Σταθμό) 

2. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού  από  παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται  από το       

Σταθμό). 

-Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, υπάρχει δυνατότητα δωρεάν  εξέτασης των 

παιδιών από τον Παιδίατρο του Δήμου (πιστοποιητικό υγείας εγγραφής) για όσες οικογένειες έχουν 

οικογενειακό εισόδημα έως 10.000,00 € και οι γονείς το επιθυμούν. Η εξέταση θα γίνεται μετά από 

συνεννόηση της Προϊσταμένης του Σταθμού, στον οποίο θα κατατεθεί η αίτηση, και των 

Δημοτικών Ιατρείων.   

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και αν δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης) το 

οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα.   

4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν  την εργασία των γονέων.  
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Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι:  

α) Δημόσιοι υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας, με αποδοχές,  

β) Ιδιωτικοί υπάλληλοι: βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη) και βεβαίωση 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ (ένσημα) για όλο τα έτη 2016, 2017 και για το Α΄ 

τρίμηνο του έτους 2018,  

γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες: βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή αποδεικτικό 

καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετραμήνου,  

δ) Πρόσφατη πρόσληψη: αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ  

ε) Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία: έναρξη εργασιών από την ΔΟΥ 

στ) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που 

είναι άνεργοι 

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα και δήλωση φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2016, ή 

βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 

6. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από  οργανισμό κοινής 

ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ)  

7. Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς). 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, εφόσον δεν 

έχει προκύψει κάποια αλλαγή.  

 

Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις, κατά περίπτωση, απαιτείται:  

 

1. Μονογονεϊκή οικογένεια: έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται η 

ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα. 

2. Διαζευγμένοι γονείς: διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της επιμέλειας του 

παιδιού.  

3. Γονείς σε διάσταση: ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την άσκηση 

επιμέλειας. 

4. Φοιτητές, μαθητές:  

 για την φοίτηση του γονέα στην Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση  (Δημόσιο ΙΕΚ), βεβαίωση από την Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην 

οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.  

 την φοίτηση του γονέα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο), βεβαίωση 

από την γραμματεία της Σχολής, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών. 

5. Για τους γονείς  ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.  

6. Για την περίπτωση που ο πατέρας είναι στρατευμένος ή οι γονείς φυλακισμένοι, 

προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.  

Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται, αξιολογούνται κατά περίπτωση.  

 

 

 

 

 Η αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα 

κριτήρια: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΡΙΑ  

    1.  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

α. Κάτοικος, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Ιλίου 30 

β.  Εργαζόμενος γονέας, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Ιλίου και μη κάτοικος 5 

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 

3 παιδιά 15 

και ούτω καθεξής (5 μόρια για κάθε 
παιδί)   

β.  
Ειδικές οικογενειακές 

καταστάσεις (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΜΗΤΕΡΑ) 

Γονείς ή κηδεμόνες έχοντες τη 
γονική μέριμνα 20 

Γονείς ή κηδεμόνες έχοντες την 
επιμέλεια (διαζύγιο)  10 

Γονείς σε διάσταση  5 

    

Γονέας μαθητής Δευτεροβάθμιας και 
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Δημόσιο ΙΕΚ) 10 

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

Γονέας φοιτητής  εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό  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 στρατευμένος - 
Φυλακισμένοι γονείς  20 
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4.  Επανεγγραφή (φιλοξενήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος)  20 

    5.  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

α.  
Συνεχής απασχόληση κατά τα δυο (2) τελευταία χρόνια έως και σήμερα, με 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
ελεύθεροι επαγγελματίες). 40 

β.  
Συνεχής απασχόληση κατά το προηγούμενο έτος έως και σήμερα, με 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα καθ' όλο το προηγούμενο έτος (μισθωτοί 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες). 20 

γ.  
Εργαζόμενη με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ενεργή σύμβαση κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης).  15 

δ.  
Πρόσφατη πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση η  βεβαίωση ασφαλιστικών 
εισφορών, πριν την έναρξη φιλοξενίας του νηπίου.  10 

ε.  Άνεργη μητέρα  5 

στ.  Άλλες μορφές εργασίας (εργόσημο κλπ) 5 

 

 Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου, εξυπηρετούν κατά 

προτεραιότητα, τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων.   

 Σε περίπτωση που μια άνεργη μητέρα βρει εργασία κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, η 

αίτησή της θα επαναξιολογείται, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις. 

 Περιστατικά που παραπέμπονται με έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας αξιολογούνται κατά 

περίπτωση. 

 Τα βρέφη που επανεγγράφονται ως νήπια, φιλοξενούνται στο Σταθμό που ανήκουν ως νήπια.  

 Τα νήπια που επανεγγράφονται, φιλοξενούνται στον ίδιο Σταθμό.  

 Σε περίπτωση που ένας Σταθμός παρουσιάζει πληρότητα, είναι δυνατή η μετακίνηση παιδιών, που 

πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε άλλο Σταθμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση αυτών.  

 Προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης επανεγγραφής είναι η τακτοποίηση της συμβολικής 

οικονομικής συμμετοχής, για το χρονικό διάστημα που το παιδί ήδη φιλοξενείται. 

 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών αποτελείται από τον/την 

Εντεταλμένη Σύμβουλο, την Προϊσταμένη Διεύθυνσης και τις Προϊστάμενες των Τμημάτων.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

             Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω        

                                           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών για Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2018-2019, τα παρακάτω: 

 

 Τα όρια ηλικίας  των παιδιών  που  θα  φιλοξενηθούν, θα είναι από  16  μηνών  έως  την εγγραφή 

τους στο Νηπιαγωγείο.  

 

Στα  βρεφικά  τμήματα, θα  φιλοξενηθούν  παιδιά  ηλικίας  από  16  έως   30 μηνών, με 
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αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/03/2016 έως 30/04/2017. Eπί του παρόντος δεν θα 

λειτουργήσουν τμήματα βρεφών ηλικίας από 6 έως 16 μηνών.  

 

Στα  παιδικά  τμήματα,  θα φιλοξενηθούν παιδιά  ηλικίας  από  2,5  ετών,  έως  την 

εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2014 έως 

28/02/2016. 

 

 Τα  γεωγραφικά  όρια  των  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Δήμου Ιλίου όσων  

αφορά  στις  εγγραφές  νηπίων  ως  εξής  : 

 

1ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός   

Καλπακίου – Θεμιστοκλέους -  Θηβών - Αγ. Νικολάου - Δυρραχείου  

 

2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Ελαιών – Μελίκης – Ευριπίδου – Συρρακού – Λ. Πετρουπόλεως - Ν. Ξυλούρη (Μεταξά) – Αν. 

Παπανδρέου (Νυμφαίου) – Θηβών  

 

3ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Αν. Παπανδρέου (Νυμφαίου) – Αγίου Γεωργίου – Μωραϊτών – Καπαδοκίας – Κωνσταντινουπόλεως 

(Αγ. Γεωργίου) – Ωρωπού - Σολωμού – Σεφέρη - Θηβών 

 

4ος  Παιδικός   Σταθμός  

Θηβών – Βασιλικών – Ιδομενέως – Οδυσσέως – Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Διονυσίου -   Χίου - 

Φλωρίνης 

 

5ος  Παιδικός  Σταθμός  

Ηρακλέους – Χανίων - Σύρου - Σολωμού - Δημάρχου Φωλόπουλου - Κύπρου – Αν. Παπανδρέου 

(Αλφειού) -  Φλέβας – Ηλ. Αποστόλου – Διονυσίου – Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Διονυσίου – Χίου – 

Χαιρώνειας – Μηλιάς  

 

6ος  Παιδικός  Σταθμός  

Ηλ. Αποστόλου – Διονυσίου – Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Αλαμάνας – Αναστασόπουλου – 

Ευαγγελιστρίας - Φλέβας 

 

7ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Θηβών – Ερέτριας – Φλέβας – Αρχιμήδη - Λεωφ.Χασιάς – Λυκάωνος - Ελευσίνιων Μυστηρίων - 

Μπίμπιζα – Λεωφ. Χασιάς – Αχχιλέως και οι Εργατικές Πολυκατοικίες στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»  

 

8ος Παιδικός Σταθμός  

Συρρακού – Ελαιών - Ζίτσης – Αγ.Νικολάου - Λεωφ. Θηβών – Ελαιών - Μελίκης - Ευρυπίδου 

 

9ος  Παιδικός  Σταθμός  

Δαναών – Ευαγγελιστρίας – Αναστασόπουλου – Αλαμάνας – Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Οδυσσέως 

– Βασιλικών – Θηβών – Αχιλλέως  

 

10ος  Παιδικός  Σταθμός 
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Ζίτσης - Αγ.Νικολάου – Δυρραχείου – Καλπακίου – Πίνδου - Αγ. Νικολάου –Βορείου Ηπείρου - 

Αγ.Σαράντα – Ναρκίσσου – Κλεισούρας – Τεπελενίου - Ελαιών 

 

11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Αν. Παπανδρέου (Νυμφαίου) – Γ. Ολυμπίου – Ν. Ξυλούρη (Μεταξά) – Λ. Πετρουπόλεως – Π. Ιγνατίου 

- Καλλιπόλεως - Χαλκοκονδύλη – Αριστομένους – Σκουφά – Κωνσταντινουπόλεως  (Αγ. Γεωργίου) - 

Καππαδοκίας – Μωραϊτών – Αγίου Γεωργίου  

 

12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Ευαγγελιστρίας – Δαναών – Αχιλλέως – Λ. Χασιάς – Αρετής – Φλέβας  

 

Τα  γεωγραφικά  όρια  των  Παιδικών  και Βρεφονηπιακών  Σταθμών  όσων 

αφορά  στις  εγγραφές  βρεφών   ως  εξής: 

 

1ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός   

Θηβών - Θεμιστοκλέους – Καλπακίου – Πίνδου – Αγ. Νικολάου - Β. Ηπείρου - Αγ. Σαράντα - 

Ναρκίσσου - Κλεισούρας - Τεπελενίου - Ελαιών – Ιωαννίνων - Αγ. Νικολάου  

 

2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Συρρακού – Ιωαννίνων - Αγ. Νικολάου - Θηβών - Ιδομενέως - Ικάρου – Αλαμάνας - Αν. Παπανδρέου 

(Αλφειού)  – Ηρακλείτου - Λεωφ. Πετρουπόλεως  

 

3ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Ωρωπού – Σολωμού - Σεφέρη - Θηβών - Φλωρίνης - Χίου - Χαιρώνειας – Μηλιάς - Ηρακλέους - 

Χανίων - Σύρου - Σολωμού - Δημάρχου Δημ. Φωλόπουλου - Κύπρου – Φλέβας – Ταβουλάρη – 

Πριάμου – Κάστορος – Αλαμάνας - Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Αν. Παπανδρέου (Νυμφαίου) – Αγ. 

Γεωργίου – Μωραϊτών – Καππαδοκίας – Κωνσταντινουπόλεως (Αγ. Γεωργίου)  

 

7ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός  

Θηβών - Αρχιμήδη - Λεωφ. Χασιάς - Ελευσινίων  Μυστηρίων - Μπίμπιζα - Λ. Χασιάς - Αρετής - Φλέβας 

- Ταβουλάρη - Πριάμου - Κάστορος - Ικάρου - Ιδομενέως  

 

11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Ηρακλείτου – Πετρουπόλεως – Ιγνατίου – Καλλιπόλεως – Χαλκοκονδύλη – Αριστομένους – Σκουφά – 

Κωνσταντινουπόλεως – Καππαδοκίας – Μωραϊτών – Αγ. Γεωργίου – Αν. Παπανδρέου (Νυμφαίου)   

 

 Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, σε ένα μόνο 

Σταθμό, σύμφωνα με:  

 την ηλικία του παιδιού, βρέφος ή νήπιο, αντίστοιχα σε Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό, καθώς 

επίσης και  

 την διεύθυνση κατοικίας, βάσει των γεωγραφικών  ορίων των Σταθμών,  όπως αναφέρονται 

ανωτέρω.  

Στην αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν δύο επιλογές Σταθμών, σε περίπτωση 

μη εγγραφής του παιδιού, στο Σταθμό στον οποίο ανήκουν.   
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 Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για  τις  εγγραφές  και  επανεγγραφές  νηπίων  και  βρεφών 

στους Βρεφονηπιακούς  και Παιδικούς  Σταθμούς  του  Δήμου  Ιλίου, ορίζεται από 10 Μαΐου 

2018 έως  και  31 Μαΐου  2018. Η παραλαβή των αιτήσεων και η κατάθεση των 

δικαιολογητικών θα γίνεται στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου  Ιλίου και 

 ώρες  από  9:30 πμ.  έως  11:30  πμ. 

 Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και αξιολόγησης των αιτήσεων,  θα ανακοινωθούν στις 

29/06/2018.   

 Ορίζεται διάστημα ενστάσεων, επί της μοριοδότησης των αιτήσεων, από 29/06/2018 έως 

09/07/2018. Οι ενστάσεις θα κατατεθούν στον Σταθμό της αρχικής αίτησης εγγραφής.  

 Θα ληφθούν υπ’ όψιν, θα μοριοδοτηθούν και θα είναι έγκυρα, μόνο τα δικαιολογητικά που θα 

κατατεθούν στην υπηρεσία έως και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.  

 Οι πίνακες μοριοδότησης, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, θα ανακοινωθούν στις 

20/07/2018.  

 Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των 

αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..  

 Νέες εγγραφές, θεωρούνται τα παιδιά τα οποία καταθέτουν πρώτη φορά αίτηση εγγραφής.  

 

Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις εγγραφών, θα  είναι:  

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

8. Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Σταθμό) 

9. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού  από  παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται  από το       

Σταθμό). 

-Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, υπάρχει δυνατότητα δωρεάν  εξέτασης των 

παιδιών από τον Παιδίατρο του Δήμου (πιστοποιητικό υγείας εγγραφής) για όσες οικογένειες έχουν 

οικογενειακό εισόδημα έως 10.000,00 € και οι γονείς το επιθυμούν. Η εξέταση θα γίνεται μετά από 

συνεννόηση της Προϊσταμένης του Σταθμού, στον οποίο θα κατατεθεί η αίτηση, και των 

Δημοτικών Ιατρείων.   

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και αν δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης) το 

οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα.   

11. Έγγραφα που να αποδεικνύουν  την εργασία των γονέων.  

Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι:  

α) Δημόσιοι υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας, με αποδοχές,  

β) Ιδιωτικοί υπάλληλοι: βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη) και βεβαίωση 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ (ένσημα) για όλο τα έτη 2016, 2017 και για το Α΄ 

τρίμηνο του έτους 2018,  

γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες: βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή αποδεικτικό 

καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετραμήνου,  

δ) Πρόσφατη πρόσληψη: αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ  

ε) Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία: έναρξη εργασιών από την ΔΟΥ 

στ) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που 

είναι άνεργοι 

12. Εκκαθαριστικό σημείωμα και δήλωση φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2016, ή 

βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 

13. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από  οργανισμό κοινής 

ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ)  
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14. Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς). 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, εφόσον δεν 

έχει προκύψει κάποια αλλαγή.  

 

Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις, κατά περίπτωση, απαιτείται:  

 

7. Μονογονεϊκή οικογένεια: έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται η 

ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα. 

8. Διαζευγμένοι γονείς: διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της επιμέλειας του 

παιδιού.  

9. Γονείς σε διάσταση: ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την άσκηση 

επιμέλειας. 

10. Φοιτητές, μαθητές:  

 για την φοίτηση του γονέα στην Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση  (Δημόσιο ΙΕΚ), βεβαίωση από την Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην 

οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.  

 την φοίτηση του γονέα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο), βεβαίωση 

από την γραμματεία της Σχολής, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών. 

11. Για τους γονείς  ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.  

12. Για την περίπτωση που ο πατέρας είναι στρατευμένος ή οι γονείς φυλακισμένοι, 

προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.  

Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται, αξιολογούνται κατά περίπτωση.  

 

 

 Η αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΡΙΑ  

    1.  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

α. Κάτοικος, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Ιλίου 30 

β.  Εργαζόμενος γονέας, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Ιλίου και μη κάτοικος 5 

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 
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    3.  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

α.  Αριθμός ανήλικων τέκνων 

1 παιδί 5 

2 παιδιά 10 

3 παιδιά 15 

και ούτω καθεξής (5 μόρια για κάθε 
παιδί)   

β.  
Ειδικές οικογενειακές 

καταστάσεις (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΜΗΤΕΡΑ) 

Γονείς ή κηδεμόνες έχοντες τη 
γονική μέριμνα 20 

Γονείς ή κηδεμόνες έχοντες την 
επιμέλεια (διαζύγιο)  10 

Γονείς σε διάσταση  5 

    

Γονέας μαθητής Δευτεροβάθμιας και 
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Δημόσιο ΙΕΚ) 10 

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

Γονέας φοιτητής  εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό  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 στρατευμένος - 
Φυλακισμένοι γονείς  20 

    
4.  Επανεγγραφή (φιλοξενήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος)  20 

    5.  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

α.  
Συνεχής απασχόληση κατά τα δυο (2) τελευταία χρόνια έως και σήμερα, με 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
ελεύθεροι επαγγελματίες). 40 

β.  
Συνεχής απασχόληση κατά το προηγούμενο έτος έως και σήμερα, με 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα καθ' όλο το προηγούμενο έτος (μισθωτοί 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες). 20 

γ.  
Εργαζόμενη με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ενεργή σύμβαση κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης).  15 

δ.  
Πρόσφατη πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση η  βεβαίωση ασφαλιστικών 
εισφορών, πριν την έναρξη φιλοξενίας του νηπίου.  10 

ε.  Άνεργη μητέρα  5 

στ.  Άλλες μορφές εργασίας (εργόσημο κλπ) 5 
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 Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου, εξυπηρετούν κατά 

προτεραιότητα, τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων.   

 Σε περίπτωση που μια άνεργη μητέρα βρει εργασία κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, η 

αίτησή της θα επαναξιολογείται, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις. 

 Περιστατικά που παραπέμπονται με έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας αξιολογούνται κατά 

περίπτωση. 

 Τα βρέφη που επανεγγράφονται ως νήπια, φιλοξενούνται στο Σταθμό που ανήκουν ως νήπια.  

 Τα νήπια που επανεγγράφονται, φιλοξενούνται στον ίδιο Σταθμό.  

 Σε περίπτωση που ένας Σταθμός παρουσιάζει πληρότητα, είναι δυνατή η μετακίνηση παιδιών, που 

πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε άλλο Σταθμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση αυτών.  

 Προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης επανεγγραφής είναι η τακτοποίηση της συμβολικής 

οικονομικής συμμετοχής, για το χρονικό διάστημα που το παιδί ήδη φιλοξενείται. 

 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών αποτελείται από τον/την 

Εντεταλμένη Σύμβουλο, την Προϊσταμένη Διεύθυνσης και τις Προϊστάμενες των Τμημάτων.  

 

2. Εισηγείται το θέμα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α 

του Ν. 3852/2010. 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                                           Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,          

                                     Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                       Βομπιράκη Ν., Κανελλόπουλος Γ.,    

                                                             Γαλούνης Δ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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