
 

Θέμα: «Εγγραφές  και  επανεγγραφές  νηπίων  και  βρεφών  για  το  σχολικό  
έτος  2013 - 2014. Καθορισμός: 

• ορίων  ηλικίας 
• γεωγραφικών ορίων  
• δικαιολογητικών   και  περιόδου  υποβολής  αιτήσεων  
• μορίων ».   

 
              Σήμερα την 26/04/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου», συνήλθε σε Τακτική 
Συνεδρίαση στο Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ., Νέστορος 101, 2ος όροφος, ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. 871/22-04-2013 πρόσκληση  της Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κας Μηλιώνη Παναγιώτας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του 
Δημοτικού  Καταστήματος  και  επιδόθηκε  σε  όλα  τα  μέλη  του  Δ.Σ. την  22/04/2013. 

 
        Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  απαρτίζεται  από  δεκαπέντε  (15)  μέλη. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1. Μηλιώνη Παναγιώτα, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. Bασιλόπουλος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
3. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 
4. Γρετσίστα Ελένη, μέλος Δ.Σ. 
5. Φουντούλης Σπύρος, μέλος Δ.Σ. 
6. Μακρυγιάννης Σταύρος, μέλος Δ.Σ.  
7. Κοκονάκης Αριστείδης, μέλος Δ.Σ. 
8. Πιεράκος Χρήστος, μέλος Δ.Σ.  
9. Ματαφιάς Τιμόθεος, μέλος Δ.Σ. 
10. Κρητικού Ακίνδυνη, μέλος Δ.Σ. 
  
ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. 
2. Βέργος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 
3. Αθανασόπουλος Απόστολος, μέλος Δ.Σ. 
4. Κουτσιανάς Πάνος, μέλος Δ.Σ. 
5. Τσιλιάνη Γεωργία, μέλος Δ.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση του  
1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
 Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στις εγγραφές  και  επανεγγραφές  νηπίων  
και  βρεφών  για  το  σχολικό  έτος  2013 - 2014. Καθορισμός: 

• ορίων  ηλικίας 
• γεωγραφικών ορίων  
• δικαιολογητικών   και  περιόδου  υποβολής  αιτήσεων  
• μορίων . 

 
Προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το 
N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
• Ορίζει τα όρια ηλικίας  των παιδιών  που  θα  φιλοξενηθούν 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 01/03/2011 έως 30/04/2012. Δεν θα 
λειτουργήσουν τμήματα βρεφών ηλικίας από 6 έως 16 μηνών, λόγω μη δυνατότητας 
εξεύρεσης επαρκών και κατάλληλων χώρων, που έχει σαν συνέπεια την πλημμελή 
ασφάλεια των φιλοξενούμενων βρεφών. Σε περίπτωση που θα διαμορφωθούν νέες 
συνθήκες, θα είναι δυνατό να φιλοξενούνται – λειτουργούν και τμήματα για βρέφη 
ηλικίας από 6 έως 16 μηνών. 
 

Στα  παιδικά  τμήματα,  θα φιλοξενηθούν παιδιά  ηλικίας  από  2,5  ετών, με  
απαραίτητη  προϋπόθεση  να  έχουν  αγωγή  τουαλέτας,  έως  την εγγραφή τους 
στο Νηπιαγωγείο, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2009 έως 
28/02/2011.  
 
• Εγκρίνει  τα  γεωγραφικά  όρια  των  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  του 

ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου όσων  αφορά  στις  εγγραφές  νηπίων  ως  εξής  : 
 
1ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός   
Καλπακίου – Θεμιστοκλέους -  Θηβών - Αγ. Νικολάου - Δυρραχείου  
 
2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  
Ελαιών – Μελίκης - Ευρυπίδου - Συρρακού – Π. Ιγνατίου - Αν. Παπανδρέου 
(Νυμφαίου) - Θηβών 
 
 



3ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  
Αν. Παπανδρέου (Νυμφαίου) – Π. Ιγνατίου - Καλλιπόλεως - Χαλκοκονδύλη – 
Αριστομένους – Σκουφά – Κωνσταντινουπόλεως  - Αγ.Γεωργίου – Ωρωπού - Σολωμού 
– Σεφέρη - Θηβών 
 
4ος  Παιδικός   Σταθμός  
Θηβών – Βασιλικών – Ιδομενέως – Οδυσσέως - Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) -   
Χίου - Φλωρίνης 
 
5ος  Παιδικός  Σταθμός  
Ηρακλέους – Χανίων - Σύρου - Σολωμού - Δημάρχου  Δημ. Φωλόπουλου - Κύπρου – 
Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) -  Φλέβας – Χανίων – Γρηγορίου Ε ΄ -Αριστείδου - 
Αμφίσσης – Φαιάκων - Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Χίου – Χαιρώνειας – Μηλιάς  
 
6ος  Παιδικός  Σταθμός  
Χανίων - Γρηγορίου Ε΄ - Αριστείδου – Αμφίσσης – Νέστορος – Ευαγγελιστρίας - Αιακού 
– Αχιλλέως - Λεωφ. Χασιάς – Αρετής - 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  
Θηβών – Αχιλλέως – Αιακού – Ευαγγελιστρίας – Νέστορος – Αμφίσσης –Φαιάκων - Αν. 
Παπανδρέου (Αλφειού) – Οδυσσέως - Βασιλικών 
 
10  Παιδικός  Σταθμός 
Ζίτσης - Αγ.Νικολάου – Δυρραχείου – Καλπακίου – Πίνδου - Αγ. Νικολάου –Βορείου 
Ηπείρου - Αγ.Σαράντα – Ναρκίσσου – Κλεισούρας – Τεπελενίου - Ελαιών 
 
Εγκρίνει  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 - Πρεβέζης - Αγ. Νικολάου  
2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  
Συρρακού - Ελαιών - Πρεβέζης - Αγ. Νικολάου - Θηβών - Ιδομενέως - Ικάρου - 
Κάστορος – Πριάμου - Ταβουλάρη - Φλέβας - Αν. Παπανδρέου – Ηρακλείτου - Λεωφ. 
Πετρουπόλεως  
 
3ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός  
Ιγνατίου - Αχιλλέως - Χαλκοκονδύλη – Αριστομένους – Σκουφά -   
Κωνσταντινουπόλεως  - Αγ. Γεωργίου – Ωρωπού – Σολωμού - Σεφέρη - Θηβών - 
Φλωρίνης - Χίου - Χαιρώνειας – Μηλιάς - Ηρακλέους - Χανίων - Σύρου - Σολωμού - 
Δημάρχου Δημ. Φωλόπουλου - Κύπρου - Αν. Παπανδρέου (Αλφειού) – Ηρακλείτου - 
Λεωφ. Πετρουπόλεως  



 
7ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός  
Θηβών - Αρχιμήδη - Λεωφ. Χασιάς - Ελευσινίων  Μυστηρίων - Μπίμπιζα - Λ. Χασιάς - 
Αρετής - Φλέβας - Ταβουλάρη - Πριάμου - Κάστορος - Ικάρου - Ιδομενέως  
 
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, στο 
Σταθμό που ανήκουν σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού, βρέφος ή νήπιο αντίστοιχα σε 
Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό, καθώς επίσης και σύμφωνα με την διεύθυνση 
κατοικίας, βάσει των γεωγραφικών  ορίων των Σταθμών  που αναφέρονται ανωτέρω. 
 
• Ορίζει ως περίοδο υποβολής αιτήσεων για  τις  εγγραφές  και  επανεγγραφές  

νηπίων  και  βρεφών στους Βρεφονηπιακούς  και Παιδικούς  Σταθμούς  του  Δήμου  
Ιλίου από  Τρίτη 14  Μαΐου  2013  έως  και  Παρασκευή 07 Ιουνίου 2013.           
Η παραλαβή των αιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στους 
Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου  Ιλίου και  
ώρες  από  9:30 π.μ.  έως  11:00  π.μ..   

 
Στις  28/06/2013 θα  αναρτηθούν  τα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης και 

μοριοδότησης επί  των αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών. Οι  ενστάσεις  επί  
της  μοριοδότησης  των  αιτήσεων  θα  υποβληθούν  από 28/06/2013  έως  
07/07/2013. Στις  12/07/2013  θα  αναρτηθούν  τα  οριστικά  αποτελέσματα 
αξιολόγησης και μοριοδότησης επί  των  αιτήσεων εγγραφών  και  επανεγγραφών.  
 
 
• Τα   δικαιολογητικά  για  τις  νέες  αιτήσεις εγγραφών  και τις αιτήσεις  

επανεγγραφών, θα  είναι:  
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
1. Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Ν.Π.Δ.Δ.) 
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η οικογενειακή μερίδα στην οποία είναι 
εγγεγραμμένο το παιδί (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Ν.Π.Δ.Δ.)  
3. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού  από  παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το 
Ν.Π.Δ.Δ.)  
4. Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης ή  πιστοποιητικό  γέννησης  
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
6. Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων πρόσφατες, με αποδοχές που να 
αποδεικνύουν απόλυτα την εργασία τους. Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι:  
       α)  Δημόσιοι Υπάλλήλοι, αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας, με αποδοχές,  
       β) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ 
(ένσημα) για όλο το έτος 2012 και για το Α΄ Τρίμηνο του έτους 2013,  
       γ) Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο 
ή αποδεικτικό καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετραμήνου,  
       δ) Απασχολούμενοι στην οικογενειακή επιχείρηση, βεβαίωση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών  
      ε) Πρόσφατη πρόσληψη, αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ  
       στ) Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία, έναρξη εργασιών από 
την ΔΟΥ 
7. Εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού  έτους 2012 ή     
βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης  
8. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από  οργανισμό 
κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ)  
9. Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς). 



 
 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 
1. Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Ν.Π.Δ.Δ.) 
2. Υπεύθυνη δήλωση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Ν.Π.Δ.Δ.)  
3. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού  από  παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το 
Ν.Π.Δ.Δ.)  
4. Εκκαθαριστικό  εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους 2012 
5. Λογαριασμό από  οργανισμό κοινής ωφέλειας για την κατοικία 
6. Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων πρόσφατες, με αποδοχές που να 
αποδεικνύουν απόλυτα την εργασία τους. Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι:  
       α)  Δημόσιοι Υπάλλήλοι, αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας, με αποδοχές,  
       β) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ 
(ένσημα) για όλο το έτος 2012 και για το Α΄ Τρίμηνο του έτους 2013,  
       γ) Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο 
ή αποδεικτικό καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετραμήνου,  
       δ) Απασχολούμενοι στην οικογενειακή επιχείρηση, βεβαίωση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών  
       ε) Πρόσφατη πρόσληψη, αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ  
     στ) Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία, έναρξη εργασιών    
από την αρμόδια ΔΟΥ 
7. Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς). 
 
 
Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις, κατά περίπτωση, απαιτείται:  
για:  
1. την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας,  έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, με το 
οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα. 
2. την περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της 
επιμέλειας του παιδιού.  
3. 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.  
4. 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. τους γονείς  ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.  
6. την περίπτωση που ο πατέρας είναι στρατεύσιμος ή οι  γονείς φυλακισμένοι, 
προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.  
 
- Για τους κατοίκους που είναι δημότες του Δήμου Ιλίου τα δικαιολογητικά 
«Ληξιαρχική  πράξη γέννησης ή  πιστοποιητικό  γέννησης» και «Πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης», θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης, ο 
Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένο το παιδί ή αριθμός οικογενειακής μερίδας.   
 
 
 
• Η αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με τα 

ακόλουθα κριτήρια:  
 



 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΡΙΑ  
1. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ   
α. Δημότης και Κάτοικος Ιλίου 20 
β. Κάτοικος Ιλίου 05 
        
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ   
α. Έως 15.000 € 20 
β. Από 15.001 € έως 30.000€ 15 
γ. Από 30.001 € έως 45.000 € 10 
δ. Από 45.001 € εώς 55.000 €  05 
        
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
α. Αριθμός 
ανήλικων 
τέκνων 

1 παιδί 05 
2 παιδιά 10 
3 παιδιά 15 
4 παιδιά 20 
και ούτω καθεξής (5 μόρια για κάθε παιδί)   

β. Ειδικές 
οικογενειακές 
καταστάσεις 
(εργαζόμενος 
γονέας) 

*Γονείς ή κηδεμόνες έχοντες τη γονική μέριμνα 20 

*Γονείς ή κηδεμόνες έχοντες την επιμέλεια (διαζύγιο)  10 
          

*Γονέας μαθητής Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δημόσιο ΙΕΚ) 20 

*Γονέας φοιτητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πρώτο πτυχίο, 
φοίτηση ν+2 έτη)  20 

          
*Γονείς ή παιδιά με ειδικές ανάγκες (ποσοστό αναπηρίας  άνω του 
67%) 20 
*Γονείς ή παιδιά με ειδικές ανάγκες (ποσοστό αναπηρίας εώς και 
67%) 10 

          

*Πατέρας στρατεύσιμος - Φυλακισμένοι γονείς  20 
γ. Αδέλφια (το ένα παιδί φιλοξενείται ήδη στον σταθμό) 05 
        
4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ   
α. Συνεχής απασχόληση με πλήρες εισόδημα στο εκκαθαριστικό και βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα  20 

β. Πρόσφατη πρόσληψη (δεν εμφανίζει εισόδημα στο εκκαθαριστικό) Απαραίτητη 
προϋπόθεση η  βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών, πριν την προσέλευση του 
νηπίου 10 
 
 
 
 



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. 
 
 
Στη  συνέχεια υπογράφεται  από τα  παρόντα  στη  συνεδρίαση Μέλη. 
 
 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.       ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 
Bασιλόπουλος Δημήτριος 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης 

ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος
        Γρετσίστα Ελένη 
        Φουντούλης Σπύρος 

Μακρυγιάννης Σταύρος 
Κοκονάκης Αριστείδης 
Πιεράκος Χρήστος 
Κρητικού Ακίνδυνη                                             
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