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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τις Εγγραφές νηπίων & βρεφών
στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.
για το σχολικό Έτος 2019 - 2020
Αγαπητοί γονείς,
Πλησιάζοντας στην λήξη της σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές
ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, επιλέγοντας
τις δομές μας για τα πρώτα βήματα των παιδιών σας.
Εν’ όψη των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο 2019 - 2020 στους Παιδικούς και Βρεφικούς
Σταθμούς του Νομικού μας Προσώπου και προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και
δικαιοσύνη κατά την εγγραφή των παιδιών στις δομές μας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) όπου απευθείας θα
λαμβάνετε γνώση της μοριοδότησης σας. Η αίτηση γίνεται στο όνομα της μητέρας ή του πατέρα σε
περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.

Προσοχή!

1. Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό

της 1ης επιλογής τους ή στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Ζυμβρακάκη 12, 74132 Ρέθυμνο
– τηλ. 28310.20468) προκειμένου, με την βοήθεια των Προϊσταμένων & αρμοδίων
υπαλλήλων, να συμπληρώνονται ορθά οι αιτήσεις τους.

2. Οι αιτήσεις επανεγγραφής υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς οι αιτήσεις

θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα μοριοδοτούνται όπως μοριοδοτούνται και οι αιτήσεις
εγγραφής.

Η περίοδος Υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ξεκινάει από Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και θα
διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής γίνονται
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δεκτές και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν
εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Στους Δημοτικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα φιλοξενηθούν βρέφη γεννημένα από
01.04.2017 έως 30.03.2018 & νήπια γεννημένα από 01.01.2016 έως 30.03.2017.
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1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα
τα παιδιά , τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού και μέχρι 30
Σεπτεμβρίου 2019 έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο
τμήμα του σταθμού, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο
διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά
κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα
εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με
την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία
αιτιολογείται ειδικά από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και έπειτα από σχετική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Καθορίζεται ως ημερομηνία ανάρτησης των Πινάκων Κατάταξης σύμφωνα με την
Μοριοδότηση η Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

2. Το χρονικό διάστημα από Τρίτη 11 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, θα

υποβάλλουν για έλεγχο και οριστικοποίηση της μοριοδότησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για τα νήπια & βρέφη μόνο οι γονείς από τους οποίους θα τους ζητηθεί, σύμφωνα με την
κατάταξη μοριοδότησης τους . Στις περιπτώσεις που δεν αποδεικνύεται η μοριοδότηση από
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται διόρθωση της μοριοδότησης και νέα
κατάταξη.

3. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από Τρίτη 11 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019,

θα γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις για την μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης. Οι
ενστάσεις κατατίθενται στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου (Ζυμβρακάκη 12, 74132
Ρέθυμνο – τηλ. 28310.20468).

4. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση των Προσωρινών
Πινάκων Επιλογής θα πραγματοποιηθεί από ειδική Επιτροπή Επιλογής η οποία συγκροτείται
έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν και οι
Προϊσταμένες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών.

5. Λόγω της διάθεσης του 80% της Δυναμικότητας των θέσεων των Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», οι Οριστικοί Πίνακες Επιλογής θα αναρτηθούν
μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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6. Όλοι οι Πίνακες (Κατάταξης, Προσωρινοί και Οριστικοί) Πίνακες θα αναρτηθούν στους
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης
(www.rethymno.gr) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

3

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ τα οποία τηρούνται για όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις και
εάν δεν πληρείται κάποιο από αυτό η αίτηση απορρίπτεται, είναι:
1

Εμπρόθεσμη Υποβολή αίτησης

2

Να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές τροφείων προηγούμενων ετών

3

Ηλικία Παιδιού

4

*

Βρεφικά
Τμήματα

από 18 μηνών έως 2,5 ετών (να συμπληρώνουν τους 18 μήνες την 30η
Σεπτεμβρίου ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό)

*

Τμήματα
Νηπίων

*

Τμήματα
Νηπίων
ΑΜΕΑ

από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Προνήπιο (να συμπληρώνουν
τα 2,5 έτη την 30η Σεπτεμβρίου ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό)
από 2,5 ετών έως 6,5 ετών (να συμπληρώνουν τα 2,5 έτη την 30η Σεπτεμβρίου
ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό)
Αποκλειστικά μόνο για δικαιούχους ΕΣΠΑ καθώς κατ’ εξαίρεση μπορούν όλοι
οι γονείς να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ανεξαρτήτου σχέση εργασίας ή
εισοδήματος.

Προκειμένου για νήπια αλλοδαπών οικογενειών, απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι το 80% της Δυναμικότητας των θέσεων των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και οι Οριστικοί Πίνακες
Επιλογής θα αναρτηθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019 - 2020
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑ

Κάτοικοι Δήμου Ρεθύμνης
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ (ή Πατέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια)

50

Εργαζόμενες μητέρες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες) ετήσιας απασχόλησης

60

Εργαζόμενες μητέρες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες) εποχιακής απασχόλησης ή με πρόσφατη
πρόσληψη μητέρα χωρίς βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (με αναγγελία πρόσληψης)

40

Άνεργη μητέρα με δελτίο ανεργίας πριν την έναρξη των αιτήσεων

20

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγμένες ή σε διάσταση με επιμέλεια)

30

Μονογονεϊκές οικογένειες λόγω θανάτου γονέα (χήρος – χήρα) ή διαζευγμένες με γονική μέριμνα
ή άγαμες μητέρες.

50

Αριθμός Ανήλικων παιδιών στην οικογένεια

X10

Γονείς ή παιδιά στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω (αν υπάρχουν 2 μέλη στην οικογένεια
με αναπηρία άνω των 67% τα μόρια διπλασιάζονται

50

Γονέας στρατευμένος ή φυλακισμένος

40

Γονέας μαθητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ πτυχίου ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
α’ πτυχίου ή φοιτητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ πτυχίου με οικογενειακό εισόδημα έως
20.000€ (Εξαιρείται της μοριοδότησης ο γονέας φοιτητής εξ’ αποστάσεως)

10

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Έως 10.000 €

50

Από 10.001 € Έως 15.000 €

40

Από 15.001 € Έως 20.000 €

30

Από 20.001 € Έως 25.000 €

20

Από 25.001 € Έως 30.000 €

10

Από 30.001 €



Εξαιρούνται της μοριοδότησης τα Κοινωνικά Περιστατικά με έκθεση από την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης (ορφανά, εγκαταλελειμμένα, άπορες οικογένειες κλπ) τα οποία
θα εγγράφονται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

0
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αιτήσεων η κατάταξη θα γίνεται με
κλήρωση κατόπιν ανακοίνωσης, παρουσία των ενδιαφερομένων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ανά περίπτωση είναι:
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από οργανισμό
κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ.).
ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και των δύο γονέων.
1

Ως οικογενειακό εισόδημα με βάση το οποίο θα υπολογιστούν τα τροφεία ορίζεται το
άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στην πέμπτη σειρά του πίνακα Γ.2. της
Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του 2019 (που
αφορούν εισοδήματα του 2018).

3

Δε λαμβάνεται υπόψη το επίδομα πολύτεκνης μητέρας, το επίδομά μητρότητας , η
αποζημίωση απόλυσης και τα εξωϊδρυματικά επιδόματα αναπηρίας. Για τα ανωτέρω
και προκειμένου να μην υπολογιστούν θα πρέπει ο γονέας να προσκομίσει τις
επίσημες βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων.

4

Επίσης δε λαμβάνεται υπόψη το επίδομα ανεργίας για το οποίο δεν απαιτείται
αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στο εκκαθαριστικό
σημείωμα.

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ (ή πατέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια)
Α.

ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΟΤΑ (μόνιμοι ή Αορίστου Χρόνου)
Πρόσφατη Βεβαίωση εργασίας στην οποία θα αναγράφεται η σχέση της απασχόλησης
και το χρονικό διάστημα.

Β.

Γ.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
1

Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση της απασχόλησης
και το χρονικό διάστημα.

2

Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή
σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο
σύμβασης με τον εργοδότη.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ/ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
1 Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές
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2
Δ.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ/ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΑΓΡΟΤΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΚΛΠ)
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί
ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη
ακόμα και αν οφείλει εισφορές.

Ε. ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ
Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ το οποίο θα έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης
υποβολής των αιτήσεων εγγραφών, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος
εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α.

Β.

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
1

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου
εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης.

2

Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί
την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση εάν δεν είναι
διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα.

3

Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του
Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και των δύο μερών.

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
(Για διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς)
1 Αντίγραφο διαζευκτηρίου ή αίτηση διαζυγίου που αποδεικνύει την διάσταση (εάν
αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
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Γ.

Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή γονικής μέριμνας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό
έγγραφο της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας.

ΟΡΦΑΝΟ ΠΑΙΔΙ
Ληξιαρχική πράξη των αποβιωσάντων γονέων (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Δ.

ΓΟΝΕΙΣ Ή ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ.

Ε.

ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ/ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ
Βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία.

ΣΤ.

ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ή ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
στις 13.05.2019
Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από την γραμματεία της σχολής στην
οποία να φαίνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Επιπλέον όλων των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομιστούν:
1

6

Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.

ΤΡΟΦΕΙΑ

Τα τροφεία θα κυμανθούν στα περυσινά επίπεδα και θα ανακοινωθούν στο αρχές του μηνός
Σεπτεμβρίου, αφού εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

