Κριτήρια Αξιολόγησης των αιτήσεων για τις Εγγραφές & Επανεγγραφές
στους Δηµοτικούς Βρεφ/κούς Σταθµούς Δήµου Κορυδαλλού
αριθ. 138/2012 Απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου & Αριθ. 128/2015 Απόφαση Τροποποίησης
1. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Δηµότης Κορυδαλλού : Μόρια: 40
Κάτοικος Κορυδαλλού: Μόρια: 20
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
α) µέχρι 15.000€
Μόρια: 30
β) από 15.001€ έως 20.000€ Μόρια: 25
γ) από 20.001€ έως 30.000€ Μόρια: 20
δ) από 30.001€ έως 40.000€ Μόρια: 10
ε) από 40.001€ και άνω
Μόρια: 0
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Αριθµός ανήλικων τέκνων
α) 1 παιδί: Μόρια: 5
β) 2 παιδιά: Μόρια: 10
γ) 3 παιδιά: Μόρια: 20
δ) 4 παιδιά: Μόρια: 30
ε) από 5 παιδιά και άνω +10 µόρια για κάθε παιδί
Β) Μονογονεϊκή Οικογένεια
α) 1 παιδί: Μόρια: 15
β) 2 παιδιά: Μόρια: 20
γ) 3 παιδιά: Μόρια: 30
δ) 4 παιδιά: Μόρια: 40
ε) από 5παιδια και άνω +10 µόρια για κάθε παιδί
Γ) Ειδικές Περιπτώσεις
❖ Άνεργος γονέας µονογονεϊκής οικογένειας: Μόρια: 30
( µε επικυρωµένα έγγραφα )
❖ Γονείς ή αδέλφια ΑΜΕΑ > 67%: Μόρια: 70
( µε επικυρωµένα πιστοποιητικά επιτροπής τελευταίου έτους )
❖ Μητέρα φοιτήτρια:
Μόρια: 40
❖ Πατέρας στρατιώτης: Μόρια: 40
Δ) Κοινωνικές περιπτώσεις :
Θα εξετάζονται κατά περίπτωση µέσω πιστοποιητικών εγγράφων Δηµόσιων φορέων, γίνονται
δεκτά χωρίς µοριοδότηση εφ’ όσον είναι Δηµότες ή Κάτοικοι του Δήµου Κορυδαλλού.
4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
➢ Εργαζόµενοι και οι δύο γονείς: Μόρια: 150
➢ Εργαζόµενη µόνο η µητέρα : Μόρια: 80
➢ Εργαζόµενος γονέας µονογονεϊκής οικογένειας: Μόρια: 150
➢ Όλες οι µορφές απασχόλησης (µισθωτοί, ελευθ. επαγγελµατίες, µερική απασχόληση,
περιστασιακή απασχόληση κ.λ.π.) µε την προσκόµιση βεβαίωσης ενσήµων ασφαλιστικού
φορέα και να εµφανίζει εισόδηµα στο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
Υπεύθυνες δηλώσεις εργασίας δε γίνονται δεκτές .
➢ Σε περίπτωση που µία άνεργη µητέρα βρει εργασία κατά την διάρκεια του σχολικού έτους
η αίτηση της θα αξιολογείται σύµφωνα µε την παρ. 4. και εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις
➢ Γονείς οι οποίοι µετατίθενται λόγω επαγγέλµατος(π.χ. στρατιωτικοί, ειδικευόµενοι γιατροί,
εκπαιδευτικοί θα εξετάζονται κατά περίπτωση και εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις).
➢ Τα παιδιά του προσωπικού του Δήµου Κορυδαλλού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Δηµοτικών
Επιχειρήσεων του Δήµου Κορυδαλλού
εγγράφονται πέραν της δυναµικότητας και εφ
όσον η µητέρα εργάζεται.
➢ Τα εγγόνια του προσωπικού του Δήµου Κορυδαλλού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Δηµοτικών
Επιχειρήσεων του Δήµου Κορυδαλλού
παίρνουν µόρια κανονικά όπως και οι δηµότες
µας και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και οι δηµότες – κάτοικοι του Κορυδαλλού.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προηγούνται:
Α) Η Μονογονεϊκή οικογένεια
Β) Οι εργαζόµενοι και οι δύο γονείς
Γ) Τα χαµηλά εισοδήµατα µέχρι 15.000,00 €
Δ) Εντοπιότητα
6. Βασική προϋπόθεση που αφορά τις επανεγγραφές των ήδη φιλοξενουµένων βρεφών
νηπίων είναι :
Η Οικονοµική τακτοποίηση µέχρι 5 Ιουλίου εκάστου έτους , διαφορετικά η αίτηση
δεν θα εξετάζεται .
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

