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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΚΔΖΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΚΔΖΛΖ 

Γ/ΛΖ ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΠΑΗΓΔΗΑ & ΠΟΙΗΣΗΚΟΤ 

ΣΚΖΚΑ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΚΑΘΖΖ  

& ΑΠΑΥΟΙΖΖ  

Γξαθείν Παηδηθψλ ηαζκψλ  

Αζαλαζνπνχινπ Υξηζηίλα 

Πιεξ. Σει.: 27223 60116 

 

ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ  

 

 ΔΓΓΡΑΦΔ – ΔΠΑΛΔΓΓΡΑΦΔ ΣΟΤ  ΠΑΗΓΗΘΟΤ ΣΑΘΚΟΤ / 

ΒΡΔΦΟΛΖΠΗΑΘΟ ΣΑΘΚΟ ΓΖΚΟΤ ΚΔΖΛΖ ΥΟΙ. ΔΣΟΤ 2022-2023 

   

αο ελεκεξώλνπκε όηη ε δηαδηθαζία εγγξαθώλ & επαλεγγξαθώλ λεπίσλ 

θαη βξεθώλ ζηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο θαη ην Βξεθνλεπηαθό ηαζκό 

Γήκνπ Κεζζήλεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023 ζα μεθηλήζεη ζηηο  10 

Καΐνπ  2022 θαη ζα νινθιεξσζεί ζηηο  31 Καΐνπ 2022  ζχκθσλα κε ηνλ 

Πξφηππν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ & Βξεθ/θσλ ηαζκψλ (ΦΔΘ 

4249/η. Β΄/ 05-12-2017).  

Σα έληππα ησλ αηηήζεσλ εγγξαθψλ θαη  επαλεγγξαθψλ κε ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζα είλαη δηαζέζηκα: 

 

 ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο/Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ Γήκνπ Κεζζήλεο 

 ην Σκήκα Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Απαζρφιεζεο ζην ηζφγεην ηνπ 

Γεκαξρείνπ. 

 ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Κεζζήλεο www.messini.gr, ζηελ ελφηεηα:  

Γεκόηεο  Θνηλσληθή Πνιηηηθή  Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί  

 

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη σο θάησζη: 

α) ειεθηξνληθά ζηα mail: xathanasopoulou@messini.gr  

β) ζε πεξίπησζε απηνπξόζσπεο παξνπζίαο (θαηφπηλ ξαληεβνχ) ζηα ηει.: 

27223 60110 θαη 27223 60116    

γ) ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε: Γεκαξρείν Κεζζήλεο, 

Σκήκα Παηδείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο & Απαζρφιεζεο, Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ Σ.Θ. 

24200 Κεζζήλε. 

ΓΔΛΗΘΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ην Γήκν Κεζζήλεο ππάξρνπλ νη παξαθάησ ζηαζκνί νη νπνίνη παξέρνπλ 

ζχγρξνλεο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο.  

πγθεθξηκέλα: 

 

 Α΄ Γεκνηηθόο Παηδηθόο ηαζκόο (νδ. Γαξδαλειίσλ 6, πλνηθηζκφο) 

Πιεξνθνξίεο : Βαζηιηθή θηαδνπνύινπ ηει:27220 22311   

 

http://www.messini.gr/
mailto:xathanasopoulou@messini.gr
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 Γ΄ Γεκνηηθόο Παηδηθόο ηαζκόο (νδ. Κεηξνπέηξνβα, Τδξαγσγείν) 

Πιεξνθνξίεο :  Καξία Βξπώλε ηει: 27220 24260.  

 

 

 Γ΄ Γεκνηηθόο Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο (νδ. Κεηακ. σηήξνο, πιεζίνλ 

Γεκαξρείνπ)  

Πιεξνθνξίεο: Βξεθηθφ Σκήκα Δπγελία Κπεινγηάλλε ηει: 27220 24324 

Πιεξνθνξίεο: Λεπηαθφ Σκήκα  ππξνπνύινπ Γήκεηξα ηει: 27220 

24324 

                                  

 Γεκνηηθόο Παηδηθόο ηαζκόο Αλδξνύζαο (Αλδξνχζα) ηαπξνύια 

θόζνπ  ηει: 27220 41276. 

 

 

Δγγξάθνληαη : 

            ηα  λεπηαθά ηκήκαηα ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ, λήπηα πνπ ην 

επηέκβξην ηνπ 2022, ζα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα 2,5 έηε θαη θηινμελνχληαη ζε 

απηά κέρξη ηελ ειηθία ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ηνπο ζην Λεπηαγσγείν.  

Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα αθνξνύλ ζε παηδηά κε έηνο 

γέλλεζεο 2019 κέρξη Κάξηην ηνπ 2020. 

 

           ηα βξεθηθά ηκήκαηα ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, βξέθε, πνπ ην 

επηέκβξην ηνπ 2022,  ζα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα 1,5 έηε έσο 2,5 έηε.  

Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα αθνξνύλ ζε βξέθε κε έηνο 

γέλλεζεο από Απξίιην 2020 έσο Κάξηην 2021. (άξζξ. 3 παξ. 1α & 1β, ΦΔΘ 

4249/η. Β΄/05-12-2017).  

 

Σα εγγξαθφκελα παηδηά  πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ρσξίο λα  απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο 

παηδηνχ πνπ δηακέλεη ζε φκνξν δήκν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θελή ζέζε ή κε 

ηελ εγγξαθή εμππεξεηείηαη ηδηαίηεξα νμπκέλε θνηλσληθή αλάγθε ησλ γνλέσλ. 

(άξζξν. 3 παξ 2, ΦΔΘ 4249/Β΄/05-12-2017).    

 

 

 

Γηα ηελ εγγξαθή/επαλεγγξαθή βξεθώλ/λεπίσλ ζηνπο Παηδηθνύο 

ηαζκνύο / Βξεθνλεπηαθό  ηαζκό απαηηνύληαη  ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 

 ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

Σα Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ αίηεζε.  

Κε ππνβνιή ελόο από ηα παξαθάησ απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζεο.  

 

1. Έληππε αίηεζε εγγξαθήο/επαλεγγξαθήο. 

Γίδεηαη απφ ην Σκήκα Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο & Απαζρφιεζεο θαη απφ 

ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο/Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, 

δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Κεζζήλεο. ( www.messini.gr). 

2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ηειεπηαίνπ εμακήλνπ) 

Όηαλ ε πξνζθφκηζε ηνπ εγγξάθνπ δελ είλαη εθηθηή, απαηηείηαη Ιεμηαξρηθή 

Πξάμε Γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, ή/θαη Ιεμηαξρηθή Πξάμε πκθψλνπ 

πκβίσζεο. ε πεξίπησζε επαλεγγξαθήο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ππεχζπλε δήισζε κε ην γλήζην ηεο 
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ππνγξαθήο, πνπ βεβαηψλεη φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε.  

3. Βεβαίσζε πγείαο  

Σν έληππν ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ παηδίαηξν 

καδί κε ην αληίγξαθν ηνπ Βηβιηαξίνπ Τγείαο κε ηα πξνβιεπόκελα 

εκβόιηα αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ βάζεη ηνπ Δζληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Δκβνιηαζκώλ. 

4. Βεβαίσζε εξγαζίαο  ( θαη γηα ηνπο δπν γνλείο) 

 Γηα εξγαδφκελνπο ζηνλ Γεκόζην Σνκέα: 

               Βεβαίσζε εξγαζίαο κε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε απφ απηήλ ηεο   

               έλαξμεο ππνβνιήο  ησλ αηηήζεσλ. 

 Γηα εξγαδφκελνπο ζηνλ Ηδησηηθό Σνκέα: 

               Βεβαίσζε εξγαζίαο κε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε απφ απηήλ ηεο          

               έλαξμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ  

               θνξέα ή αληίγξαθν ηεο αλαγγειίαο πξφζιεςεο ή αληίγξαθν ζχκβαζεο  

               κε ηνλ εξγνδφηε καδί κε ην έληππν Δ4 (εηήζηνο πίλαθαο  πξνζσπηθνχ). 

 Γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο-απηναπαζρνινχκελνη εθηόο πξσηνγελή 

ηνκέα: 

               Βεβαίσζε απφ ην αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα θαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.     

               1599/86 πεξί κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεχκαηνο.   

 Γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο-απηναπαζρνινχκελνη ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα: 

                Βεβαίσζε αζθαιίζεσο απφ ηνλ Δ.Φ.Θ.Α. (αληαπνθξηηή ηνπ Ο.Γ.Α.) 

5. Γηα άλεξγνπο γνλείο 

 Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ. 

6. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα έηνπο 2022(πνπ αθνξά ζε εηζνδήκαηα ηνπ 

2021) θαη αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο. 

          ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ      

          θνξνινγηθψλ δειψζεσλ απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ην   

          ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

7. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (αηηνχληνο)  

 

 

 

 ΔΗΓΗΘΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

 

Αλά πεξίπησζε ππνβάιινληαη: 

1. Γνλέαο ή παηδί ΑΚΔΑ  

 Γηα γνλείο κε παηδί ΑκεΑ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ ή γνλέα 

ΑκεΑ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, απαηηείηαη Γλσκάηεπζε 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο απφ ην Θέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Π.Α.)  
 

2. Σξίηεθλεο θαη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο 

 Αξθεί ην πηζηνπνηεηηθφ  νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.     

        

3. Κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο  

 Γηα παηδί νξθαλφ απαηηείηαη ιεμηαξρηθή πξάμε απνβηψζαληνο γνλέα, εάλ 

απηφ δελ πξνθχπηεη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.   

 Γηαδεπγκέλνη γνλείο ή γνλείο ζε δηάζηαζε: Πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε 

επηκέιεηαο αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δηαδεπθηήξην ή αίηεζε δηα 

δεπθηήξηνπ.  

 Γηα παηδί πνπ δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ παηέξα ππεχζπλε δήισζε 

ηεο κεηέξαο φηη ην ηέθλν δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ παηέξα θαη φηη 
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ε ίδηα δελ έρεη εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο νχηε ηεο έρεη αθαηξεζεί  ε 

άζθεζή ηεο.  
 

4. Γηα γνλείο άπνξνπο  

Αληίγξαθν εγθξηηηθήο απφθαζεο έληαμεο ζην ΘΔΑ. 
 

5. Αλάδνρε Οηθνγέλεηα 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο απηφ. 
 

6. ηξαηεπκέλνη   

Βεβαίσζε απφ αξκφδηα ζηξαηησηηθή ππεξεζία. 
 

7. Φνηηεηέο-πνπδαζηέο   

Βεβαίσζε απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ( γηα 1ν 

πηπρίν). 
 

8. Θξαηνύκελνη ζε ζσθξνληζηηθό ίδξπκα 

          Βεβαίσζε ζσθξνληζηηθνχ ηδξχκαηνο.  
 

9. Γηα εγγξαθή παηδηνύ αιινδαπώλ γνλέσλ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, φπσο απηή 

απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε πνπ 

έρεη ιήμεη ε άδεηα δηακνλήο, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα, φηη 

έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε αλαλέσζήο ηεο. 
 

8. Παηδηά πνπ πάζρνπλ από ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο      

παζήζεηο ή αλαπεξίεο εγγξάθνληαη ζην ζηαζκφ, εθφζνλ βεβαηψλεηαη κε 

γλσκάηεπζε  ηαηξνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο φηη απηφ κπνξεί λα είλαη 

σθέιηκν γηα ην παηδί θαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζε πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο Παηδηθνχ ηαζκνχ (άξζξν. 3 παξ. 1, ΦΔΘ 4249/Β΄/05-12-

2017).  

9. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο αηηνύληνο. 

   

 

ΒΑΗΘΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΓΓΡΑΦΖ/ΔΠΑΛΔΓΓΡΑΦΖ 

Ζ αίηεζε γίλεηαη δεθηή ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

 Σν εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 Σελ ειηθία ησλ βξεθψλ απφ 1,5  έσο 2,5 εηψλ. 

 Σελ ειηθία ησλ παηδηψλ απφ 2,5 έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ  

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.   

 Σελ θαηνηθία ησλ γνλέσλ (θάηνηθνη Γήκνπ Κεζζήλεο) ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 

δπλαηφηεηα εγγξαθήο παηδηνχ πνπ δηακέλεη ζε φκνξν δήκν, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη θελή ζέζε.  

 Σε βεβαίσζε πγείαο ηνπ παηδηνχ ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ 

Παηδίαηξν, θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ κε ηα εκβφιηα πνπ 

πξνβιέπνληαη θάζε θνξά, απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. 

 Σελ ππνβνιή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θάζε άιιν 

δηθαηνινγεηηθφ πνπ ε Τπεξεζία κπνξεί λα ζεσξήζεη απαξαίηεην.  

 

 

  

ΔΓΓΡΑΦΔ ΚΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ ΔΠΑ 

    Οη Παηδηθνί ηαζκνί/Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο ηνπ Γήκνπ καο ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 
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Εσήο» γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2022-2023. Όζνη αηηνχληεο γνλείο πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά (www.eetaa.gr) ππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έρνπλ αλάινγε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ηξνθεία. ε πεξίπησζε έληαμήο ηνπο ζην πξφγξακκα απηφ, ε ζέζε 

ηνπ παηδηνχ είλαη δηαζθαιηζκέλε θαη ρσξίο θαηαβνιή ηξνθείσλ. 

 

 

 

 

ΚΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΑΗΣΖΔΩΛ ΒΑΔΗ ΘΟΗΛΩΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ 

ΘΡΗΣΖΡΗΩΛ 

 Οη αηηήζεηο εγγξαθψλ /επαλεγγξαθψλ βξεθψλ/λεπίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ππάγνληαη ζε ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο βάζεη ησλ θάησζη 

θξηηεξίσλ: 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΑ ΘΡΗΣΖΡΗΑ 

ΘΑΣ. ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΗ ΤΚΦΩΛΑ ΚΔ ΣΟ ΔΣΖΗΟ 

ΤΛΟΙΗΘΟ ΔΗΟΓΖΚΑ  

ΚΟΡΗΑ 

1 ΚΔΥΡΗ  12.000 € 60 

2 12.001€  - 20.000 € 50 

3 20.001 € - 25.000 € 40 

4 25.001 € - 30.000 € 30 

5 30.001 € - 35.000 € 20 

6 35.001 € - 40.000 € 10 

7 40.001 € - 45.000€ 5 

8 45.001€ θαη άλσ   0 

 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΑ  ΘΡΗΣΖΡΗΑ / ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΣΑΣΑΖ  

ΘΑΣ. ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΗ ΤΚΦΩΛΑ ΚΔ ΣΖΛ 

ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΣΑΣΑΖ  

ΚΟΡΗΑ 

1 ΓΖΚΟΣΖ - ΘΑΣΟΗΘΟ 100 

2 ΓΟΛΔΑ ΑΚΔΑ ΑΠΟ 67% ΘΑΗ ΑΛΩ  

(κε ηεθκεξίσζε ηεο αλαπεξίαο) 

ΓΟΛΔΗ ΚΔ ΣΔΘΛΑ ΑΚΔΑ ΑΠΟ 67% ΘΑΗ ΑΛΩ 

(κε ηεθκεξίσζε ηεο αλαπεξίαο) 

50 
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3 ΚΟΛΟΓΟΛΔΪΘΔ  ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΔ (γνλείο άγακνη 

έρνληεο γνληθή κέξηκλα) 

50 

4 ΓΗΑΕΔΤΓΚΔΛΟΗ/Δ   

Ή Δ ΓΗΑΣΑΖ (κε ηεθκεξίσζε ηεο δηάζηαζεο) 

40 

5 ΠΑΣΔΡΑ ΣΡΑΣΔΤΚΔΛΟ,  

ΓΟΛΔΑ ΦΟΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ  

 ( 1ν πηπρίν) 

40 

6 ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΑΛΖΙΗΘΟ ΠΑΗΓΗ ΣΖ 

ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ 

Υ10 

 

 

ΔΡΓΑΗΑΘΑ ΘΡΗΣΖΡΗΑ/ΘΑΣΑΣΑΖ ΑΠΑΥΟΙΖΖ/ΔΡΓΑΗΑΘΖ 

ΥΔΖ ΘΑΗ ΔΗΓΟ 

ΘΑΣ. ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΗ ΤΚΦΩΛΑ ΚΔ ΣΖ  ΔΡΓΑΗΑΘΖ 

ΥΔΖ ΘΑΗ ΔΗΓΟ 

ΚΟΡΗΑ 

1 ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΟ ΠΑΣΔΡΑ 50 

2 ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΖ  ΚΖΣΔΡΑ 50 

3 ΑΛΔΡΓΟ  ΠΑΣΔΡΑ            30    

4 ΑΛΔΡΓΖ ΚΖΣΔΡΑ            30    

 

ΑΙΙΑ ΚΟΡΗΟΓΟΣΟΤΚΔΛΑ  ΘΡΗΣΖΡΗΑ 

ΘΑΣ. ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΗ ΤΚΦΩΛΑ ΚΔ ΣΖ 

ΘΑΣΑΣΑΖ ΔΓΓΡΑΦΩΛ  

ΚΟΡΗΑ 

1 ΔΠΑΛΔΓΓΡΑΦΖ Δ ΠΑΗΓΗΘΟ ΣΑΘΚΟ ΣΟΤ 

ΓΖΚΟΤ  

50 

2 ΑΓΔΡΦΟ / ΑΓΔΡΦΖ ΔΠΑΛΔΓΓΡΑΦΟΚΔΛΟΤ 

ΛΖΠΗΟΤ   

30 

 

Δπηζήκαλζε   

Δμαηξνύληαη από ην ζύζηεκα κνξηνδόηεζεο θαη εγγξάθνληαη θαηά 

πξνηεξαηόηεηα : 

 

1. Οξθαλά παηδηά απφ έλα ή δχν γνλείο.  

2. Παηδηά κε γνλέα θξαηνχκελν ζε ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα.   

3. Παηδηά ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη μαθληθή αιιαγή ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο (ζάλαηνο, ζνβαξή αζζέλεηα, παηδηά γπλαηθψλ πνπ θηινμελνχληαη 

ζην δίθηπν δνκψλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ ή άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

βεβαηψλνληαη κεηά απφ θνηλσληθή έξεπλα). 
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   ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο  πξνηάζζεηαη ε αίηεζε κε ην ρακειφηεξν εηήζην 

ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα  θαη εάλ ππάξρεη εθ λένπ ηζνβαζκία ζα 

δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Δπηινγήο παξνπζία ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

     Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ζεσξνχληαη 

εθπξφζεζκεο. Δμππεξεηνχληαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη δελ εθθξεκνχλ 

εκπξφζεζκεο αηηήζεηο. Αηηήζεηο κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά ή νηθνλνκηθέο 

εθθξεκφηεηεο δε ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ (ΣΡΟΦΔΗΑ) 

ΘΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΒΟΙΖ ΚΖΛΗΑΗΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΗΦΟΡΑ (ΣΡΟΦΔΗΑ) 

  Σν κεληαίν θφζηνο ησλ ηξνθείσλ, κε βάζε πάληα ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, 

δηακνξθψλεηαη  σο εμήο: 

 ΠΗΛΑΘΑ ΚΖΛΗΑΗΩΛ ΣΡΟΦΔΗΩΛ ΥΟΙΗΘΟΤ ΔΣΟΤ 2022-2023 

Α/Α Δηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα Κεληαία θαηαβνιή 

ηξνθείσλ 

1 κηθξφηεξν ησλ 12.000,00 € ΓΩΡΔΑΛ      

2 απφ  12.000,01 €  έσο  20.000 € 30 €. 

3 απφ  20.000,01 €  έσο  25.000 € 35 €. 

4 απφ  25.000,01 €  έσο  30.000 € 40 €. 

5 απφ  30.000,01 €  έσο  35.000 € 45 € 

6 απφ  35.000,01 €  έσο  40.000 € 50 € 

7 απφ 40.000,01 € θαη άλσ 55 € 

 

ΓΔΛΗΘΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

1.Ζ θιίκαθα ηεο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο (ηξνθεία) θαζνξίδεηαη απφ ην εηήζην    

ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο εγγξαθήο ησλ 

λεπίσλ ή βξεθψλ. 

2. Σα ηξνθεία θαηαβάιινληαη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ ηξέρνληνο  έσο θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

3. Ζ θαηαβνιή ησλ ηξνθείσλ μεθηλάεη κε ηελ θηινμελία ηνπ λεπίνπ ή βξέθνπο, ε 

νπνία επηθπξψλεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4. Απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή κεληαίαο  νηθνλνκηθήο εηζθνξάο (ηξνθείσλ) ζηε  

πεξίπησζε πνπ ην λήπην / βξέθνο έρεη κέρξη θαη πέληε (5) παξνπζίεο. 

5. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα θηινμελίαο λεπίνπ ή βξέθνπο ζηνπο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο/Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κεησζεί είηε ιφγσ 

απφιπζεο γνλέα, είηε ιφγσ κείσζεο απνδνρψλ ή απψιεηαο νπνηνπδήπνηε άιινπ 
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εηζνδήκαηνο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη αθνχ πξνζθνκηζηνχλ ζηελ Τπεξεζία ηα 

αλάινγα δηθαηνινγεηηθά, ε νηθνλνκηθή εηζθνξά ζα ππνινγηζηεί κε βάζε  ηα λέα 

δεδνκέλα.  

Απαιιαγή από ηελ θαηαβνιή κεληαίαο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο γηα 

θνηλσληθνύο ιόγνπο έρνπλ : 

 

1. Οη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα θαη εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

έσο 20.000,00 €, πξνζαπμαλφκελν θαηά 3.000€ γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ 

ηέηαξηνπ. 

2. Οη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα θαη εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

έσο 17.000€. 

3. Σν δεχηεξν παηδί φηαλ θηινμελείηαη ήδε θαη άιιν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο. 

4. Οη νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ν έλαο εθ ησλ δχν γνλέσλ ή ηέθλν, έρεη  πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 67% θαη άλσ. 

5. Οη άπνξεο νηθνγέλεηεο.  

6. Σα νξθαλά παηδηά απφ έλαλ ή δχν γνλείο. 

7. Σα παηδηά κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ. 

8. Σα παηδηά πνπ ν παηέξαο είλαη ζηξαηηψηεο. 

9. Σα παηδηά κε γνλέα θξαηνχκελν ζε ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα. 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Θακία αίηεζε επαλεγγξαθήο  δε ζα γίλεηαη δεθηή εάλ ππάξρεη 

νθεηιή ηξνθείσλ πξνεγνύκελνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

 

 

ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ – ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ 

 

Ζ επηινγή ησλ παηδηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δηδηθή Δπηηξνπή πνπ 

ζπζηήλεηαη / ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (άξζξ. 3, παξ. 

5, ΦΔΘ 4249/Β΄/05-12-2017) 

πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία επηινγήο  ησλ παηδηψλ έρεη σο εμήο: 

1. Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  Δηδηθφηεξα ειέγρνληαη: 

Ζ εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο/επαλεγγξαθήο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ε πιεξφηεηα ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηζρχο ηνπο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Οη αηηήζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο / επαλεγγξαθήο ζηνπο Παηδηθνχο ζηαζκνχο / 

Βξεθνλεπηαθφ απνξξίπηνληαη.  Οη απνξξηθζείζεο αηηήζεηο κε ηελ αηηηνινγία 

απφξξηςήο ηνπο ζα αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα. 

2. Ζ κνξηνδφηεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

Πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο έρνπλ ηα παηδηά εξγαδνκέλσλ 

γνλέσλ, ηα παηδηά ησλ αλέξγσλ θαζψο θαη ηα παηδηά νηθνλνκηθά αδχλακσλ 

νηθνγελεηψλ, πξνηηκψκελσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξεο 

θξνληίδαο γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο. (άξζξν 3, παξ. 3, ΦΔΘ 4249/Β΄/05-

12-2021). 
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3. Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ θαηαξηίδνληαη 

νη Πξνζσξηλνί Πίλαθεο Θαηάηαμεο.  Οη αλσηέξσ πίλαθεο ζα αλαξηεζνχλ 

ζηνπο θαηά ηφπνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο, ζην Γεκαξρείν θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.messini.gr).   

4. Δλζηάζεηο επί ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο 

εκεξνκελίαο αλάξηεζήο ηνπο, εγγξάθσο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «Έλζηαζε επί πξνζσξηλνχ πίλαθα θαηάηαμεο» ζην Γεκαξρείν 

Κεζζήλεο, Σκήκα Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο & Απαζρφιεζεο  Γεκάξρνπ 

Π. Πησρνχ, 24200 Κεζζήλε.  

5. Ζ αλαθνίλσζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηφζν ησλ επαλεγγξαθψλ φζν 

θαη ησλ εγγξαθψλ κέζσ κνξηνδφηεζεο κεηά απφ επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ κνξίσλ πνπ θαζηεξψλνληαη κέζα απφ 

εηδηθφ πξφγξακκα αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θάζε Παηδηθνχ 

ηαζκνχ/Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, ζα δεκνζηεπηεί εθφζνλ έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο λεπίσλ / βξεθψλ κέζσ ΔΠΑ ζηνπο 

θαηά ηφπνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο, ζην Γεκαξρείν θαη ζην site ηνπ Γήκνπ. 

 

       Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ αλάξηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα εκθαλίδνληαη ηα αξρηθά γξάκκαηα ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ 

παηδηνχ, ην παηξψλπκν θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο, κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΠΑ. 

      Κε ηελ αίηεζή ηνπο νη αηηνχληεο δειψλνπλ φηη ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αίηεζε θαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ, ηα 

νπνία ηεξνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο κνξηνδφηεζεο κέζσ 

ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο φηη ελεκεξψζεθαλ θαη απνδέρνληαη ηα 

απνξξένληα απφ ηνλ Θαλνληζκφ (Δ.Δ.) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 

δηθαηψκαηά ηνπο. 

 

                                                                                   Ο ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ 

                                                                                  

                                                                                         ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΡΑΒΟΙΑΗΚΟ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 


