
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 

  ΜΟΡΙΑ 

Εισοδηµατικά  κριτήρια  

0-15.000,00 50 

15.000,00 έως 50.000,00 ανά 
1.000,00€ εισοδήµατος θα 
µειώνονται τα µόρια κατά µία 
µονάδα 

-1 

50.000,00 και άνω  0 

 
  

Εργασιακά κριτήρια 

Εργασία και των δύο γονέων  
50 

Γονείς  άνεργοι και οι δύο 
40 

Ο ένας γονέας άνεργος, µε 
µητέρα εργαζόµενη 

30 

Ο ένας γονέας εργαζόµενος, 
µε µητέρα άνεργη 

20 

Γονέας µονογοεϊκής 
οικογένειας, εργαζόµενος ή 
άνεργος (περιπτ. παιδιά 
ορφανά , ανύπαντρες µητέρες 
,παιδί που δεν έχει 
αναγνωριστεί από τον πατέρα 
κλπ) 

50 

∆ιαζευγµένοι γονείς ή γονείς 
σε διάσταση, µε γονέα που 
ασκεί την επιµέλεια, 
εργαζόµενο ή άνεργο 

30 

Γονείς συνταξιούχοι και οι δύο 
ή ένας εκ των δύο  

10 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικογενιακα κριτήρια 

Για κάθε ανήλικο τέκνο   10 

Για πολύτεκνους                                 
-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ οι 
γονεις µε 4 τέκνα και άνω, οι 
µονογονεικές µε τρία τέκνα, 
οικογένεια τρίτεκνη µε γονέα 
ΑΜΕΑ  ποσοστό αναπ. 67% 
και άνω εφόρου ζωής (τα 
τέκνα λογίζονται ηλικίας µέχρι 
18 ετών και έως 25 ετών για 
φοιτητή-στρατιώτη)   

40 

Για τρίτεκνους (τα τέκνα 
λογίζονται ηλικίας µέχρι 18 
ετών και έως 25 ετών για 
φοιτητή-στρατιώτη)   

30 



   
 
 

Κοινωνικά κριτήρια  

Οικογένεια µε γονέα ΑΜΕΑ  
67% και άνω (χωρίς 
δυνατότητα εργασίας) 

60 

Οικογένεια µε µέλος ΑΜΕΑ  
67% και άνω  40 

Μονογονεικές οικογένειες 
(διαζευγµένοι, ορφανά , 
ανύπαντρες µητέρες , παιδί 
που δεν έχει αναγνωριστεί από 
τον πατέρα κλπ) 

                       40 

Μονογονεικές οικογένειες 
(διαζευγµένοι ή σε διάσταση),                         30 

Γονέας Σπουδαστής ή 
φοιτητής ( µέχρι την ηλικία των 
30 ετών ), κή στρατιώτης  

10 

Γονέας φυλακισµένος 40 

Ανάδοχη οικογένεια  30 

Παιδιά κακοποιηµένων 
γυναικών που φιλοξενούνται 
σε δίκτυο δοµών κατά της βίας 
των γυναικών 

Εγγραφή κατ΄εξαίρεση 
χωρίς αξιολόγηση 

   

            

Αδέλφια  

  

΄Οταν το ένα παιδί φιλοξενείται 
ήδη σε παιδικό σταθµό του 
ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

5 

   

Επανεγγραφή  
Επανεγγραφή για τον ίδιο 
σταθµό  

20 

 

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Οι µονιµοι κάτοικοι της ∆.Ε. 
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ για αίτηση 
εγγραφής στον ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤ. 
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ  

30 

Οι µονιµοι κάτοικοι της ∆.Ε. 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ για αίτηση 
εγγραφής στον 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤ. 
ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ 

30 

Οι µονιµοι κάτοικοι της ∆.Ε. 
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ για αίτηση 
εγγραφής στον ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤ. 
ΣΚΙΝΕ 

30 

 


