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Πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης που θα ληφθούν υπόψη για την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής νηπίων

στους Σταθμούς για την σχολική χρονιά 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ

1 Κάτοικος Δήμου Διονύσου 20

2 Εργαζόμενοι στην περιοχή του Δήμου Διονύσου μη κάτοικος 10

3 Μονογονεϊκή οικογένεια 40

4 Οικογένεια με δύο παιδιά 20

5 Τρίτεκνη οικογένεια 30

6 Πολύτεκνη οικογένεια (τετράτεκνη) 40
(+10 μόρια για κάθε
επιπλέον παιδί)

7 Διαζευγμένοι ή σε Διάσταση (γονείς) 20
8 Γονέας ΑΜΕΑ με 67% αναπηρίας 30

9 Παιδί ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία στην οικογένεια 30

10 Γονέας Σπουδαστής ή Φοιτητής 20

11 Γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 20

12 Παιδί που φιλοξενήθηκε στις δομές μας το σχολ. έτος 2020-21
(επανεγγραφή)

30

13 Αίτηση παιδιού με αδερφό/ή που θα είναι επανεγγραφή στις δομές μας
κατά το σχολ. έτος 2021-2022

30

14 Γονέας εργαζόμενος 30
(για τον καθένα )

15 Δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Διονύσου 40

16 Ανεργία και των δύο γονέων 40

17 Ανεργία ένας από τους δυο γονείς 20
18 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (www.eetaa.gr)*** 50



*** Σχετικά με τα 50 μόρια:

1.) Αρχικά ο γονέας θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο της αίτησής του για ενημέρωσή μας όταν την υποβάλλει στο
e-mail: info@estiadionysou.gr

2.) Τα 50 μόρια που αφορούν στην αίτηση που θα υποβάλλει ξεχωριστά ο γονέας στο ΕΣΠΑ, θα προσμετρηθούν μόνο
για όσους γονείς υποβάλλουν αίτηση και ο φάκελος τους είναι πλήρης μετά την έκδοση των οριστικών
αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ

Σχετικά με την μοριοδότηση

1) Δικαίωμα 2ης επανεξέτασης της αίτησης γίνεται κατόπιν αίτησης των γονέων εντός 15 ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης των αποτελεσμάτων.

2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αξιολογούνται τα κάτωθι και δίνεται σειρά προτεραιότητας ως εξής :

α)Εργαζόμενοι γονείς ( και οι δύο)
β) Γονέας ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία
γ) Παιδί με αναπηρία
δ) Μονογονεϊκή οικογένεια ή χηρεία
ε)Διάζευξη
στ)Πολύτεκνη οικογένεια

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει προτεραιότητα βάσει των παραπάνω κριτηρίων, θα ακολουθείται κλήρωση μεταξύ των
ισοβαθμούντων.

* Οι κενές θέσεις καλύπτονται μετά από διαγραφή παιδιού.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τον μήνα Φεβρουάριο (εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη ηλικία) και μοριοδοτούνται ξεχωριστά
ως εκπρόθεσμες.
Εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις
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