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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης/2020 Τακτικής-με τηλεδιάσκεψη- συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 72
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τροφείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του
Δήμου Χαϊδαρίου.
Σήμερα την 28η του μήνα Μαΐου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 , συνήλθε σε
τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν
της με αριθ. πρωτ.: 8159/22-05-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις 22-05-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄,
άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του
ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη
μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν τριάντα ένα (31) ήτοι:

Συμμετέχοντες:
1. Ε. Σάββα
10. Ε. Πετούσης
19. Π. Μοσχονάς
28. Κ. Φωτεινάκης
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος
11. Κ. Χρονοπούλου
20. Μ. Χουδελούδης
29. Ι. Κέντρης Απών
3. Β. Καρατζαφέρης
12. Δ. Δούμουρα
21. Η. Βαρυτιμιάδης
30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα
13. Μ. Κοντογιάννη
22. Ε. Θέρμου
31. Ι. Θεοτοκάς
5. Γ. Αργυρόπουλος
14. Π. Τσατσαρώνης
23. Α. Θεοφίλης
32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης
15. Μ. Σελέκος
24. Ι. Αλεξόπουλος
33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας
16. Ν. Δαουάχερ
25. Λ. Παπαδάκος
8. Ι. Ηλιάδης
17. Β. Παντελάρος
26. Θ. Σπηλιόπουλος
9. Δ. Τσατσαμπάς
18. Ν. Καραγιάννης
27. Α. Βίτσα Απούσα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή του 1/2 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε
σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (31) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μεταβολές:
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων
ως κατεπείγοντα: 1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για την αναπλήρωση των οικονομικών απωλειών του Δήμου
Χαϊδαρίου. 2. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τις σχολικές καθαρίστριες.3. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τον
ΧΥΤΑ Φυλής.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του 1ου, 2ου & 3ου ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους μετά το
τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως 14ο , 15ο & 16ο θέμα Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67
παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ).
-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 1ο , 2ο & 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
Αποχωρήσεις:
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 11ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), σύμφωνα με τις
διατάξεις της από 11-3-20 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τις με αρ. πρωτ.: 18318/13.03.2020
(ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και αρ. πρωτ.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 10ο θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος, την εισήγηση της
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης κα Ε. Μπέλα, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
(ΤΡΟΦΕΙΑ)
Η μηνιαία οικονομική εισφορά των μη - δικαιούχων (γονείς – κηδεμόνες που δεν είναι δικαιούχοι VOUCHER)
παραμένει ως έχει από 01/01/2015:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Έως 25.000,00€ :
Από 25.001,00€ έως 30.000,00€ :
Από 30.001,00€ έως 35.000,00€ :
Από 35.001,00€ έως 40.000,00€ :
Από 40.001,00€ έως 45.000,00€ :
Από 45.001,00€ έως 50.000,00€ :
Από 50.001,00€ έως 55.000,00€ :
Από 55.001,00€ έως 60.000,00€ :
Από 60.001,00€ έως 65.000,00€ :
Από 65.001,00€ και άνω
:

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
73.50€ και 40% μείωση για το 2ο παιδί.
77.00€ και 40% μείωση για το 2ο παιδί.
96.00€ και 30% μείωση για το 2ο παιδί.
104.00€ και 30% μείωση για το 2ο παιδί.
144.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.
162.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.
180.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.
216.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.
225.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.



Οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι ΜΗ δικαιούχοι ΕΣΠΑ με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΓΗ, από 30.001,00 και άνω εντάσσονται στον προαναφερθέντα πίνακα. Δικαίωμα μείωσης ή ακόμα
και απαλλαγής (κατόπιν έκθεσης της κοινωνικής υπηρεσίας) έχουν οι γονείς – κηδεμόνες ΑΜΕΑ, ή αν
υπάρχει στην οικογένεια παιδί με αναπηρία 67% και άνω.



Δικαιούχοι ΕΣΠΑ που δεν έκαναν αίτηση ή απορρίφθηκαν από δική τους υπαιτιότητα, θα οφείλουν
οικονομική εισφορά ίση με την ήμισυ μηνιαία αξία του VOUCHER και το παιδί/παιδιά θα ενταχτούν στο
σταθμό εάν και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο αντίστοιχο τμήμα.



Με το ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-17 καθορίστηκε ότι προτεραιότητα στην εγγραφή έχουν οι κάτοικοι του Δήμου
Χαϊδαρίου. Αίτηση κάτοικου όμορου δήμου θα γίνει αποδεκτή εάν και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο
αιτούμενο τμήμα, βάσει του πίνακα μοριοδότησης που θα συνταχτεί από την αρμόδια υπηρεσία.
Διευκρινήσεις – Υποχρεώσεις γονέων – Ενημέρωση



Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί μας, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2020-21. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, καλούνται να
υλοποιήσουν την διαδικασία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eetaa.gr για να έχουν προτεραιότητα στους
σταθμούς χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.



Η οικονομική συμμετοχή είναι υποχρεωτική από την εγγραφή του παιδιού στο σταθμό και για όλη την
διάρκεια της σχολικής χρονιάς έως 31 Ιούλιου, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι
διαγραφής που θα εξεταστούν από αρμόδια Επιτροπή.



Οι γονείς που θα κληθούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο για την διαδικασία προσαρμογής, εφόσον είναι μετά
την 14η Σεπτεμβρίου, καταβάλλουν το ήμισυ της οικονομικής εισφοράς του μήνα. Για τους υπόλοιπους μήνες
η ένταξη των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται αποκλειστικά μέσα στο πρώτο πενθήμερο του
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μήνα και η οικονομική εισφορά που οφείλουν θα μπορεί να τακτοποιηθεί εντός του ίδιου μήνα στην αρμόδια
υπηρεσία (τμήμα εσόδων) του δήμου.


Σε περίπτωση, που κάποιο παιδί κατ΄ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός απουσιάζει αδικαιολόγητα,
ή χωρίς ενημέρωση από το οικογενειακό του περιβάλλον, ή χωρίς να συντρέχουν λόγοι υγείας, αυτόματα θα
γίνεται διακοπή φιλοξενίας - διαγραφή.



Οφειλές κοινοποιούνται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



Διακοπή φιλοξενίας – διαγραφή από τον παιδικό σταθμό από επιθυμία των γονέων – κηδεμόνων θα γίνεται
δεκτή μόνο όταν έχει προηγηθεί πρωτοκολλημένη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου ( πρωτόκολλο).



Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά ή με οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενα έτη δεν
θα συμμετέχουν στη διαδικασία μοριοδότησης.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ: 100 μόρια
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ: 50 μόρια
ΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ (67% και άνω αναπηρία ) ΑμεΑ: 50 μόρια
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: 100 μόρια
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ: 50 μόρια
ΜΗΤΕΡΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ / ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑ: 50 μόρια
ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ / ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑ: 50 μόρια








1.
2.

Αιτήσεις ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ δεν θα μοριοδοτούνται.
Αιτήσεις κατοίκων όμορων δήμων (εφόσον έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα των κατοίκων Χαϊδαρίου
και υπάρχει κενή θέση στο ανάλογο τμήμα) θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα
αποφασίζει για το αν θα γίνουν αποδεκτές αυτές οι αιτήσεις στον δήμο μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις
και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Μ.
Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) ψήφισαν Υπέρ στο πρώτο σκέλος και Κατά στο
δεύτερο σκέλος του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά),
ψήφισαν Κατά του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Θ. Σπηλιόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Πολίτες σε
Δράση) ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ.κ. Ε. Τοκατλίδη
Ι. Θεοτοκάς, ψήφισαν Κατά του θέματος. Επίσης ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας και η δημοτική σύμβουλος της
παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ), ψήφισαν Κατά του θέματος.
Επί των συμμετεχόντων (31) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (31) ψηφισάντων,(16) ψήφισαν Υπέρ και (15) ψήφισαν
Κατά, συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των τροφείων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, του Δήμου μας, που
καταβάλλονται μηνιαίως από τους γονείς, με βάση το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, όπως διαμορφώνονται
κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
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Μηνιαία οικονομική εισφορά των μη - δικαιούχων (γονείς – κηδεμόνες που δεν είναι δικαιούχοι VOUCHER)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Έως 25.000,00€ :
Από 25.001,00€ έως 30.000,00€ :
Από 30.001,00€ έως 35.000,00€ :
Από 35.001,00€ έως 40.000,00€ :
Από 40.001,00€ έως 45.000,00€ :
Από 45.001,00€ έως 50.000,00€ :
Από 50.001,00€ έως 55.000,00€ :
Από 55.001,00€ έως 60.000,00€ :
Από 60.001,00€ έως 65.000,00€ :
Από 65.001,00€ και άνω
:

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
73.50€ και 40% μείωση για το 2ο παιδί.
77.00€ και 40% μείωση για το 2ο παιδί.
96.00€ και 30% μείωση για το 2ο παιδί.
104.00€ και 30% μείωση για το 2ο παιδί.
144.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.
162.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.
180.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.
216.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.
225.00€ και 20 % μείωση για το 2ο παιδί.



Οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι ΜΗ δικαιούχοι ΕΣΠΑ με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΓΗ, από 30.001,00 και άνω εντάσσονται στον προαναφερθέντα πίνακα. Δικαίωμα μείωσης ή ακόμα
και απαλλαγής (κατόπιν έκθεσης της κοινωνικής υπηρεσίας) έχουν οι γονείς – κηδεμόνες ΑΜΕΑ, ή αν
υπάρχει στην οικογένεια παιδί με αναπηρία 67% και άνω.



Δικαιούχοι ΕΣΠΑ που δεν έκαναν αίτηση ή απορρίφθηκαν από δική τους υπαιτιότητα, θα οφείλουν
οικονομική εισφορά ίση με την ήμισυ μηνιαία αξία του VOUCHER και το παιδί/παιδιά θα ενταχτούν στο
σταθμό εάν και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο αντίστοιχο τμήμα.



Με το ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-17 καθορίστηκε ότι προτεραιότητα στην εγγραφή έχουν οι κάτοικοι του Δήμου
Χαϊδαρίου. Αίτηση κάτοικου όμορου δήμου θα γίνει αποδεκτή εάν και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο
αιτούμενο τμήμα, βάσει του πίνακα μοριοδότησης που θα συνταχτεί από την αρμόδια υπηρεσία.
Διευκρινήσεις – Υποχρεώσεις γονέων – Ενημέρωση



Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί μας, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2020-21. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, καλούνται να
υλοποιήσουν την διαδικασία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eetaa.gr για να έχουν προτεραιότητα στους
σταθμούς χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.



Η οικονομική συμμετοχή είναι υποχρεωτική από την εγγραφή του παιδιού στο σταθμό και για όλη την
διάρκεια της σχολικής χρονιάς έως 31 Ιούλιου, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι
διαγραφής που θα εξεταστούν από αρμόδια Επιτροπή.



Οι γονείς που θα κληθούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο για την διαδικασία προσαρμογής, εφόσον είναι μετά
την 14η Σεπτεμβρίου, καταβάλλουν το ήμισυ της οικονομικής εισφοράς του μήνα. Για τους υπόλοιπους μήνες
η ένταξη των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται αποκλειστικά μέσα στο πρώτο πενθήμερο του
μήνα και η οικονομική εισφορά που οφείλουν θα μπορεί να τακτοποιηθεί εντός του ίδιου μήνα στην αρμόδια
υπηρεσία (τμήμα εσόδων) του δήμου.



Σε περίπτωση, που κάποιο παιδί κατ΄ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός απουσιάζει αδικαιολόγητα,
ή χωρίς ενημέρωση από το οικογενειακό του περιβάλλον, ή χωρίς να συντρέχουν λόγοι υγείας, αυτόματα θα
γίνεται διακοπή φιλοξενίας - διαγραφή.



Οφειλές κοινοποιούνται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



Διακοπή φιλοξενίας – διαγραφή από τον παιδικό σταθμό από επιθυμία των γονέων – κηδεμόνων θα γίνεται
δεκτή μόνο όταν έχει προηγηθεί πρωτοκολλημένη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου ( πρωτόκολλο).



Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά ή με οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενα έτη δεν
θα συμμετέχουν στη διαδικασία μοριοδότησης.
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ΑΔΑ: 9ΥΚΑΩΗ3-1ΤΤ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ: 100 μόρια
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ: 50 μόρια
ΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ (67% και άνω αναπηρία ) ΑμεΑ: 50 μόρια
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: 100 μόρια
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ: 50 μόρια
ΜΗΤΕΡΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ / ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑ: 50 μόρια
ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ / ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑ: 50 μόρια








3.
4.

Αιτήσεις ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ δεν θα μοριοδοτούνται.
Αιτήσεις κατοίκων όμορων δήμων (εφόσον έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα των κατοίκων Χαϊδαρίου
και υπάρχει κενή θέση στο ανάλογο τμήμα) θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα
αποφασίζει για το αν θα γίνουν αποδεκτές αυτές οι αιτήσεις στον δήμο μας.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 01-09-2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 29-05-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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