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� Στα παιδικά τµήµατα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2011 είναι 2,5 ετών, 
δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2007 µέχρι και 28/2/2009 και έχουν αποκτήσει 
πλήρως τον έλεγχο των σφικτήρων και δεν φορούν pampers. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει πλήρης έλεγχος, δίδεται χρονικό περιθώριο µέχρι ένα µήνα 

� Στα βρεφικά τµήµατα γίνονται δεκτά βρέφη, που στις 31/8/2011 είναι 18 µηνών, 
δηλαδή έχουν γεννηθεί το αργότερο µέχρι 28/2/2010 

� Αριθµός σταθµών επιλογής: δύο (2) µε σειρά προτεραιότητας 
� Για οικογένειες τριτέκνων µε εισόδηµα ως 30.000,00 € η φιλοξενία γίνεται 

δωρεάν, όπως και για οικογένειες µε παιδί ΑΜΕΑ και µονογονεϊκές 
� Για οικογένειες πολυτέκνων η φιλοξενία γίνεται δωρεάν 
� Για ελεύθερο επαγγελµατία: κατάθεση αντιγράφου ΤΕΒΕ ή άλλου ασφαλιστικού 

φορέα  
� Εργαζόµενος µε αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕ∆ το τελευταίο τρίµηνο, 

υποχρεούται να προσκοµίσει µηχανογραφηµένη κατάσταση ενσήµων ΙΚΑ ή 
βεβαίωση εργοδότη, θεωρηµένη από το ΙΚΑ, µέχρι 1/9/2011 και σε κάθε 
περίπτωση το αργότερο έως 31/12/2011 

� Εργαζόµενοι ή –ες απασχολούµενοι σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς ατοµική 
ασφάλεια γίνονται δεκτοί µε τους παρακάτω όρους: 
Α) Υπεύθυνη δήλωση του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων που έχει στην 
επιχείρηση, υπογεγραµµένη και µε σφραγίδα της επιχείρησης 
Β) Θα υπολογίζεται επιπλέον στο οικογενειακό εισόδηµα το  ετήσιο εισόδηµα του 
ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 9.750,00 € 
Γ) Ο  ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π  διατηρεί το δικαίωµα του τακτικού και έκτακτου  ελέγχου 
για τη διαπίστωση της εργασίας του γονέα. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί µετά 
από έλεγχο ότι ο γονέας δεν απασχολείται στην επιχείρηση, θα γίνεται διαγραφή 
του παιδιού 

� Αίτηση γονέα, που απασχολείται εποχιακά σε αυτοαπασχόληση δε γίνεται δεκτή 
� Σε αίτηση γονέα µε κύριο επάγγελµα αγρότης, ο δεύτερος γονέας δεν µπορεί να 

δηλώνει αυτοαπασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση 
� Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελµα αγρότης θα πρέπει: 

Α) Να έχει ασφάλιση ΟΓΑ 
Β) Να έχει ετήσιο εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις τουλάχιστον 5.000,00 € 
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Γ) Να έχει αγροτική περιουσία στο όνοµά του ή να είναι διαχειριστής αγροτικών 
εκτάσεων µε ενοίκιο, που έχει όµως δηλωθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ 
∆) Όσοι εργάζονται ως εργάτες ή εργάτριες σε αγροτικές εργασίες να 
προσκοµίζουν: α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 θεωρηµένη µε το γνήσιο της 
υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη η ηµεροµηνία έναρξης 
απασχόλησης και το χρονικό διάστηµα β) Το Ε9 του εργοδότη, στο οποίο να 
φαίνεται ότι από τα δηλωθέντα αγροτικά τεµάχια δικαιολογείται η απασχόληση 
εργάτη για τουλάχιστον 150 ηµεροµίσθια. 

� Το σύνολο των γεωργικών επιδοτήσεων, καθώς και το σύνολο των αφορολόγητων 
ποσών που δηλώνονται στον αντίστοιχο πίνακα του Ε1, προστίθενται στο 
οικογενειακό εισόδηµα. 

� Εφόσον το σύνολο των τεκµηρίων διαβίωσης υπερβαίνει το ποσό της 
φορολογικής δήλωσης, θα υπολογίζεται σαν φορολογητέο εισόδηµα το ποσό του 
τεκµηρίου 

� Εισοδήµατα από ενοίκια θα προστίθεται στο οικογενειακό εισόδηµα 
� Μαζί µε την αίτηση θα κατατίθεται και το εκκαθαριστικό της προηγούµενης 

χρονιάς 
� Εισοδήµατα, που έχουν αποκτηθεί από τόκους τραπεζών και µετοχές, θα 

προστίθενται στο εισόδηµα  
� Αλλοδαποί, παλλινοστούντες, µετανάστες 

Α) Θα πρέπει να έχουν άδεια παραµονής και ο κάθε γονέας να έχει τουλάχιστον 
120 ηµεροµίσθια το χρόνο 
Β) Η εξέταση της αίτησης θα γίνεται µόνο εάν υπάρχει φορολογική δήλωση 
Γ) Περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας είναι αυτοαπασχολούµενος, να έχει ΤΕΒΕ  
για τουλάχιστον 6 µήνες και να είναι γραµµένος στο εµπορικό επιµελητήριο. 

� Αιτήσεις, όπου ο ένας γονέας θα φαίνεται απασχολούµενος ευκαιριακά και δεν 
έχει ένσηµα, δεν θα εξετάζονται 

� Υπάλληλοι του ∆ήµου Χανίων και των Ν.Π.∆.∆. και Επιχειρήσεών του θα 
µοριοδοτούνται µε συν 5 µόρια 

� Στις επανεγγραφές µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 
αίτηση θα ζητείται εκ νέου βεβαίωση εργασίας γονέων καθώς και βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα για τον τελευταίο χρόνο. Επανεγγραφή γίνεται µόνο στο 
σταθµό, που ήδη φιλοξενείται το παιδί. Αν κάποιος επιθυµεί µεταγραφή θα 
κάνει αίτηση µαζί µε την επανεγγραφή η οποία θα εξεταστεί από την 
επιτροπή.  

� Σε όλες τις αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών θα αναγράφεται υποχρεωτικά 
το σταθερό τηλέφωνο οικίας και εργασίας γονέων καθώς και τα κινητά τηλέφωνα, 
ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άµεση επικοινωνία.  

� Για  κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης ή τηλεφώνου, παρακαλούµε να ενηµερώνεται 
άµεσα η υπεύθυνη του σταθµού, που φιλοξενείται το παιδί αλλά και το αρµόδιο 
γραφείο του Οργανισµού  

� Για γονείς διαζευγµένους ή σε διάσταση, να υπάρχει επίσηµο έγγραφο από 
δικαστήριο ή δικηγόρο όπου θα αναφέρεται ποιος γονέας έχει την επιµέλεια του 
παιδιού 

� Οι γονείς - δηµότες, που θα υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφών για σταθµό της 
δηµοτικής τους ενότητας θα µοριοδοτούνται µε 20 µόρια και για σταθµούς άλλων 
δηµοτικών ενοτήτων µε 10 µόρια. 

� Οι γονείς - δηµότες των δηµοτικών ενοτήτων Ακρωτηρίου και Κεραµιών, θα 
µοριοδοτούνται µε 20 µόρια για την α΄ επιλογή τους και µε 10 µόρια  για τη β΄ 
επιλογή τους 
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� ∆εν καταβάλλονται τροφεία για τα παιδιά εργαζοµένων στους παιδικούς 
σταθµούς, εφόσον τα παιδιά τους φιλοξενούνται εκεί που υπηρετεί ο υπάλληλος, 
υπεράριθµα. 

� Οι αναπληρώσεις παιδιών σε τυχόν κενές θέσεις θα γίνονται το αργότερο µέχρι 
τέλος ∆εκεµβρίου 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
 

∆ΗΜΟΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  20 ΜΟΡΙΑ 
∆ΗΜΟΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 15 ΜΟΡΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10 ΜΟΡΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 5 ΜΟΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν/Κ 45 ΜΟΡΙΑ 
*ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν/Κ 35 ΜΟΡΙΑ 
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ 15 ΜΟΡΙΑ 
Α∆ΕΡΦΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ Η∆Η ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ 10 ΜΟΡΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ 
(ΠΑΤΕΡΑΣ-ΜΗΤΕΡΑ > 67%, ΠΑΙ∆Ι ΑΜΕΑ) 

40 ΜΟΡΙΑ 

ΠΑΙ∆Ι ΟΡΦΑΝΟ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟ  40 ΜΟΡΙΑ 
ΠΑΙ∆Ι ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ 15 ΜΟΡΙΑ 
ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΓΟΝΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ Ή ΦΟΙΤΗΤΗ 20 ΜΟΡΙΑ  
ΠΑΙ∆Ι ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 
100 ΧΛΜ 

 
20 ΜΟΡΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΝΠ∆∆ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

 
5 ΜΟΡΙΑ 

∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ** 15 ΜΟΡΙΑ 
ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ** 12 ΜΟΡΙΑ 
∆ΥΟ  ΓΟΝΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ** 10 ΜΟΡΙΑ 
ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ** 

10 ΜΟΡΙΑ 

ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠ/ΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ** 

7 ΜΟΡΙΑ 

∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ** 4 ΜΟΡΙΑ 
ΠΡΩΤΟ ΠΑΙ∆Ι 4 ΜΟΡΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙ∆Ι 6 ΜΟΡΙΑ 
ΤΡΙΤΟ ΠΑΙ∆Ι 8 ΜΟΡΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙ∆Ι 12 ΜΟΡΙΑ 

 
 

*Η µοριοδότηση των κατηγοριών αυτών θα γίνεται µόνο σε εγγραφές - 
επανεγγραφές νηπίων του Γ΄ Παιδικού Σταθµού ∆ηµοτικής Ενότητας Σούδας 
 
 
** Όπου αναφέρονται επαγγέλµατα γονέων, εννοούνται και συνταξιούχοι (µόνο 
πατεράδες) των αντίστοιχων επαγγελµάτων 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΟΡΙΑ) 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 10.000 € 70 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 13.000 € 60 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 16.000 € 55 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 19.000 € 50 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 24.000 € 45 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 28.000 € 40 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 32.000 € 35 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 35.000 € 30 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 40.000 €i 25 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 50.000 € 15 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 60.000 € 5 ΜΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000 € 0 ΜΟΡΙΑ 

      ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ  15 ΜΟΡΙΑ 

    *ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ  10 ΜΟΡΙΑ 

 
* Εννοείται στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, που µπαίνει σε συγκεκριµένη 
στήλη της φορολογικής δήλωσης 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
  
Για ετήσιο  εισόδηµα από 0 έως 10.000 € καταβάλλεται το ποσό των 20,00 € 
 
Για ετήσιο  εισόδηµα από 10.000 € έως 20.000 € καταβάλλεται το ποσό των 45,00 € 
 
Για ετήσιο  εισόδηµα από 20.000 € έως 30.000 € καταβάλλεται το ποσό των 60,00 € 
 
Για ετήσιο  εισόδηµα από 30.000 € έως 40.000 € καταβάλλεται το ποσό των 90,00 € 
 
Για ετήσιο  εισόδηµα από 40.000 € έως 50.000 € καταβάλλεται το ποσό των 120,00 € 
 
Για ετήσιο  εισόδηµα από 50.000 €  και πάνω  καταβάλλεται το ποσό των 150,00 € 
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