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ΔΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΗ  ΣΟΤ  ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΟΤ  ΣΟΤ  

ΓΗΜΟΤ  ΑΙΓΑΛΔΩ  ΥΟΛ.ΔΣΟΤ 2019- 2020 

 

 

    Δλεκεξώλνπκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεο καο, όηη, νη αηηήζεηο γηα 

λέεο εγγξαθέο θαη επαλεγγξαθέο λεπίσλ θαη βξεθώλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ 

Αηγάιεσ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-20, ζα ππνβάιινληαη από 06/05/2019 έωο θαη 

31/05/2019 ζην Iζόγεην ηνπ Γεκαξρείνπ, από ηηο 9.00 π.κ. έσο θαη 13.00 . θαζεκεξηλά 

επί ηεο Ιεξάο Οδνύ 364 & Κάιβνπ . 

 

     Σηνπο Βξεθνλεπηαθνύο Σηαζκνύο  εγγξάθνληαη  βξέθε ειηθίαο από 6 κελώλ 

(ζπκπιεξσκέλε ηελ 31ε Απγνύζηνπ )  έωο 2,5 εηώλ θαη  λήπηα, από 2,5 εηώλ έσο θαη 

4 εηώλ, γελλεζέληα από 1-1-2016 (ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ  Υπνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε).  

 

     Οη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη αμηνινγνύληαη θαη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην 

ζύζηεκα κνξηνδόηεζεο πνπ έρεη ζεζπηζηεί από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, ζύκθσλα κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, κέρξη ηελ θάιπςε όισλ ησλ ζέζεσλ. 

Τπρόλ θελέο ζέζεηο πνπ  πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο από ηα βξεθηθά ή 

ηα λεπηαθά ηκήκαηα, ζα θαιύπηνληαη από παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ειηθηαθή 

νκάδα κε απηά πνπ δηαγξάθεθαλ θαη αλ δελ ππάξρνπλ, ζα θαιύπηνληαη  από 

εθπξόζεζκεο αηηήζεηο βάζεη κνξηνδόηεζεο. 

 

   Δπηζεκαίλεηαη όηη, απαγνξεύεηαη απνιύησο ε εγγξαθή παηδηώλ εθόζνλ θαη γηα όζν 

δηάζηεκα πάζρνπλ από κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 

Παηδηά πνπ πάζρνπλ από ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο ή ςπρηθέο παζήζεηο εγγξάθνληαη 

ζηνπο Σηαζκνύο εθόζνλ βεβαηώλεηαη κε γλσκάηεπζε ηαηξνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο  

όηη απηό κπνξεί λα είλαη σθέιηκν γηα ην παηδί θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα έληαμεο ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο παηδηθνύ ζηαζκνύ. 

Γηα πεξηζηαηηθό πνπ ρξήδεη Παξάιιειεο Σηήξημεο, ε εμαζθάιηζε ζπλνδνύ ζα βαξύλεη 

ην γνλέα.. 

Αηηήζεηο κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά  ή νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο δελ ζα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 



 

    Οη νξηζηηθνί πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θηινμελνύκελσλ παηδηώλ ζα 

αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ , ζηνπο θαηά ηόπνπο Β/Ν Σηαζκνύο θαζώο θαη 

ζην Γεκαξρείν κε ηα αξρηθά γξάκκαηα ηνπ νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ παηδηνύ, ην 

παηξώλπκν θαζώο θαη ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο 

 

Με εμαίξεζε ηηο κεηέξεο πνπ εξγάδνληαη ζε Γεκόζην θνξέα σο κόληκνη ππάιιεινη , 

όιεο νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ εηζόδεκα  έσο 27 .000  ΑΠΑΙΣΔΊΣΑΙ λα θαηαζέζνπλ 

ειεθηξνληθά αίηεζε γηα ην πξόγξακκα (ΔΣΠΑ) δσξεάλ θηινμελίαο παηδηώλ ζην 

(www.eetaa.gr ) ππνβάιινληαο ζωζηά όια ηα δηθαηνινγεηηθά. Σε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ζα έρνπλ αλάινγε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηξνθεία. 

Η Γ/λζε Παηδηθώλ Σηαζκώλ ηνπ Γήκνπ ζα παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο γνλείο γηα ηελ 

νξζή ζπκπιήξσζε- ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην ΔΣΠΑ . 

Σε πεξίπησζε έληαμήο ηνπο ζην πξόγξακκα απηό,  ε ζέζε ηνπ παηδηνύ είλαη 

δηαζθαιηζκέλε  θαη ρωξίο θαηαβνιή ηξνθείωλ . 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΔΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΗ 

 

1. Έληππε Αίηεζε Δγγξαθήο.  

      Θα δίδεηαη από ηο Γραθείο ηες  Γ/λζες ηωλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ ηοσ Γήκοσ Αηγάιεω 

θαζώς θαη από ηοσς Βρεθολεπηαθούς Σηαζκούς ηοσ Γήκοσ κας. Η αίηεζε ζα 

δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηροληθή κορθή ζηελ ηζηοζειίδα ηοσ Γήκοσ. 

2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ( ηειεπηαίνπ εμακήλνπ). 

3. Πηζηνπνηεηηθό πγείαο.  

Έλησπο ζσκπιερωκέλο από παηδίαηρο (επηζσλαπηόκελο κε ηελ αίηεζε εγγραθής)θαη 

αληίγραθο βηβιηαρίοσ σγείας κε ηα προβιεπόκελα αλάιογα κε ηελ ειηθία εκβόιηα, 

θαζώς επίζες θαη ηο αποηέιεζκα ηες θσκαηοαληίδραζες (mantoux), όπως θάζε θορά 

προβιέπεηαη από ηο Δζληθό Πρόγρακκα Δκβοιηαζκώλ. 

4. Δθθαζαξηζηηθό εκείωκα νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 (πνπ αθνξά εηζνδήκαηα 

2018).   

5. Βεβαίωζε εξγαζίαο ( αθνξά θαη ηνπο δύν γνλείο). 

 

 Γηα εργαδόκελοσς ζηο δεκόζηο ηοκέα:  

 

Πρόζθαηε Βεβαίσζε από ηελ Υπεξεζία   

 

 Γηα εργαδόκελοσς ζηολ ηδηωηηθό  ηοκέα:  

Πξόζθαηε βεβαίσζε   εξγνδόηε  θαζώο θαη  αληίγξαθν  αλαγγειίαο 

πξόζιεςεο ηνπ αηηνύληνο ή ηελ ζύκβαζε  καδί κε ην έληππν Δ4 ( 

εηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνύ).  

 

 Γηα ειεύζεροσς επαγγεικαηίες θαη ασηοαπαζτοιούκελοσς: 

      α) Aληίγξαθν ηεο δήισζεο επηηεδεύκαηνο ζηελ ΓΟΥ  θαζώο θαη βεβαίσζε     

αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή νπνηνδήπνηε δεκόζην έγγξαθν από ην νπνίν 

απνδεηθλύεηαη ε ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία ή ηνπ 

απηναπαζρνινύκελνπ. 

http://www.eetaa.gr/


 

 

 Γηα ηοσς αλέργοσς:  

Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ  ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ ,ηνπ 

γνλέα ή ησλ γνλέσλ  πνπ είλαη άλεξγνη. 

 

 Γηα γολείς ποσ ζσκκεηέτοσλ ζε ελεργεηηθές ποιηηηθές απαζτόιεζες ή ζε άιια 

προγράκκαηα: 

      α) Αληίγξαθν απόθαζεο θαη ππεύζπλε δήισζε από ηνλ εξγνδόηε γηα ηελ 

ζπλέρηζε 

          παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

      β) Βεβαίσζε από ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) γηα ηελ 

ζπλέρηζε 

          παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

6. Λνγαξηαζκόο: 
ΓΔΚΟ (ΓΔΗ ή ΟΤΔ ή ΔΥΓΑΠ) ή ινγαξηαζκόο θηλεηήο ηειεθσλίαο,, πνπ ζα 

αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα θαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο 

ηνπ. Σε πεξίπησζε, πνπ δελ ππάξρεη ινγαξηαζκόο, ν αηηώλ ζα πξνζθνκίζεη 

νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ γνλέα 

ή θεδεκόλα θαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ.  Αλ νη γνλείο θηινμελνύληαη από θάπνην 

ζπγγεληθό ηνπο ή άιιν  πξόζσπν, ηόηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη ηελ 

θνξνινγηθή δήισζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ ηνπο θηινμελεί ζηελ νπνία απηό ζα 

απνδεηθλύεηαη. 

 

7. Γύν (2) ππεύζπλεο δειώζεηο  : ( Έληππα επηζπλαπηόκελα κε ηελ Αίηεζε 

Δγγξαθήο). 

     

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1.   Γηα γνλέα ή παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ νηθνγέλεηα (κε αλαπεξία 67% θαη 

άλω): 

Ιαηξηθή γλσκάηεπζε από θξαηηθό Ννζειεπηηθό Ίδξπκα ή Αζθαιηζηηθό Οξγαληζκό 

ή γλσκάηεπζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο (Κ.Δ.Π.Α.) ή από άιιε αξκόδηα Γεκόζηα 

ππεξεζία. 

 

2.   Γηα γνλέα θνηηεηή: 

     Βεβαίσζε ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ηελ Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο. Δπηζεκαίλεηαη 

όηη θνηηεηήο ζεσξείηαη εθείλνο πνπ θνηηά γηα ηελ απόθηεζε πξώηνπ πηπρίνπ, εθηόο 

Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  ή Μεηαπηπρηαθνύ. 

 

3.  Γηα γνλέα ζηξαηεπκέλν (έθεδξν): 

Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. 

 

 



 

4.Γηα γνλείο δηαδεπγκέλνπο ή ζε δηάζηαζε 
Γηαδεπθηήξην (εάλ απηό δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο). Γηα γνλείο ζε  δηάζηαζε, απαηηείηαη απνδεηθηηθό έγγξαθν, πνπ λα ην 

πηζηνπνηεί. Δάλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε, απαηηείηαη ππεύζπλε 

δήισζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ  επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ.      

5.Γηα ηελ κνλνγνλεϊθή νηθνγέλεηα: 

     Λεμηαξρηθή πξάμε, εάλ απηό δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο. 

 

6.   Δγγξαθή παηδηνύ αιινδαπώλ γνλέωλ από ηξίηεο ρώξεο: 

 Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε εγγξαθήο είλαη ε άδεηα λόκηκεο δηακνλήο ηνπ αηηνύληνο 

γνλέα  

 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΔΣΟΤ 2019-2020 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό 

εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα θαη ησλ δύν γνλέσλ/θεδεκόλσλ ( πνπ απνθηήζεθε από 

01/01/2018 έσο 31/12/2018). 

Η νηθνλνκηθή εηζθνξά είλαη ππνρξεωηηθή γηα θάζε νηθνγέλεηα από ηελ εκεξνκελία 

εγγξαθήο ηνπ παηδηνύ θαη κέρξη ιήμεσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σηαζκνύ ηελ 31ε Ινπιίνπ 

θάζε έηνπο. 

Αληίγξαθν απνδεηθηηθνύ πιεξσκήο ηξνθείσλ ζα θαηαηίζεηαη ζην Σηαζκό πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλν ην βξέθνο ή ην λήπην θάζε κήλα ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ην 

νλνκαηεπώλπκν  ηνπ παηδηνύ θαη ν κήλαο θαηάζεζεο. 

Η θαηάζεζε θαηαβάιιεηαη κεληαία αλεμάξηεηα ησλ εκεξώλ παξνπζίαο ηνπ παηδηνύ  

ζην Σηαζκό θαη ησλ εκεξώλ πνπ νη  Παηδηθνί Σηαζκνί παξακέλνπλ θιεηζηνί. 

Η θαηάζεζε ζα γίλεηαη ζηελ ηξάπεδα EUROBANK ζηνλ  

αξηζκό ινγαξηαζκνύ :0026.0294.83.0200844254  

IBAN : GR 9002602940000830200844254 
Eγγξαθή ζην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή νιόθιεξνπ 

ηνπ πνζνύ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο .Δγγξαθή ζην δεύηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα 

ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή ηεο κηζήο κεληαίαο εηζθνξάο. Δγγξαθή θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

εκέξεο ηνπ θάζε κήλα ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ελόο ηεηάξηνπ (1/4 ) ηνπ πνζνύ 

ηεο κεληαίαο εηζθνξάο. 

Σε πεξίπησζε καθξνρξόληαο απνπζίαο ηνπ παηδηνύ από ην Σηαζκό ,εθόζνλ νη γνλείο 

δελ έρνπλ θαηαζέζεη ελππνγξάθσο αίηεζε δηαγξαθήο, δελ απαιιάζζνληαη από ηελ 

θαηαβνιή  ηεο εηζθνξάο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΦΔΙΩΝ 

     ΔΣΟ   2019-2020 
 

       

 

 

. 
  0- 15.000 : απαιιαγή  0-15.000 ( 1 παηδί ) απαιιαγή 

 15.000 – 18.000 : 50 επξώ   15.000 – 18.000 (2παηδηά ) 

απαιιαγή 

 18.000 -21.000 : 60 επξώ 18.000 -21.000 ( 3 παηδηά ) 

απαιιαγή  

 21.000 -25.000 : 65 επξώ 21.000 -24.000 (4 παηδηά ) 

απαιιαγή   

 

 

25.000- 27.000 : 70 επξώ  

27.000 -33.000 : 80 επξώ  

33.000 -40.000 : 100 επξώ  

40.000 θαη άλσ : 120 επξώ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 



 

 

 

                      

                                       ΠΙΝΑΚΑ  ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
    

 ΜΟΡΙΑ 

1. 
Κάτοικος  60 

 Εργαζόμενοι στην περιοχή του Δήμου 

Αιγάλεω μη κάτοικος 
 40 

 

 

2.  Επανεγγραφή  80 

 

3.                    Ειδικό Κοινωνικό Πρόβλημα ( με έκθεση Κοινωνικής Υπηρεσίας )                      100 

                                                                    ΔΡΓΑΙΑΚΑ 

4. 

Εργαζόμενη Μητέρα   70 

Εργαζόμενος Πατέρας       40 

Άνεργη Μητέρα      20 

Άνεργος Πατέρας    20 

 
 

 

 

                                          ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
 

5. 

Γονέας ή Παιδί με 67% και άνω αναπηρία  50 

Μονογονεϊκή Οικογένεια   60 

Γονέας Διαζευγμένος/ σε διάσταση   40 

Γονέας Φοιτητής   40 

Γονέας Στρατευμένος (Έφεδρος)   40 

Αριθμός ανήλικων τέκνων (μόρια ανά παιδί)   10 

 Αδερφάκι  ήδη εγγ/μένο στον Π.Σταθμό  50 

 
 
 

 
           ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΟΔΗΜΑ 

 

 

6. 

από 0 € μέχρι 15.000 €     60 

από 15.001€ μέχρι 20.000€   55 

από 20.001€ μέχρι 25.000€   50 

από 25.001€ μέχρι 30.000€   45 

από 30.001€ μέχρι 35.000€   40 

από 35.001€ μέχρι 40.000€   30 

από 40.001€ μέχρι 45.000€   20 

από 45.001€ και άνω  10 

     υνολικά Μόρια    
Σρεηηθά κε ηελ κνξηνδόηεζε 

1. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κνξίσλ πξνεγείηαη εθείλνο κε ην κηθξόηεξν εηζόδεκα ηεο νηθνγέλεηαο.  
Παξαηεξήζεηο:  

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο κεληαίαο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ, ιακβάλεηαη ππόςε ην εηήζην νηθνγελεηαθό ηνπο 
εηζόδεκα. 

 Οη θελέο ζέζεηο θαιύπηνληαη κεηά από δηαγξαθή παηδηoύ. Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη  
ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο. 

               Δμππεξεηνύληαη   εθόζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη δελ εθθξεκνύλ εκπξόζεζκεο αηηήζεηο. 


