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Αριθμός Απόφασης 17/ 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό
της 4ης / 10-04-2019 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμου Παλλήνης
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για καθορισμό κριτηρίων και τρόπου επιλογής παιδιών για
εγγραφή τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παλλήνης για τη
σχολική περίοδο 2019-2020.

Στην Παλλήνη και στα γραφεία του ΚΑΠΗ Γέρακα του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής
& Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης, σήμερα την 10η του μήνα Απριλίου του έτους
2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αρ. 576/05-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΛΕΠΙΤΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 ΓΡΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
2 ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από το µέλος του ∆.Σ. Κακαµπούκη Βασιλική.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
«Κυρίες/κύριοι συνάδελφοι, προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων των γονέων για εγγραφή των
παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παλλήνης για την περίοδο 2019-2020,θα πρέπει να
προβούμε άμεσα στον καθορισμό κριτηρίων και τρόπου επιλογής των παιδιών που θα εγκριθούν για τη φοίτησή
τους στους σταθμούς του Δήμου μας, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα το συντομότερο και να ενημερωθούν οι
γονείς για τη φοίτηση των παιδιών τους. Για το σκοπό αυτό, προτείνω η κατάταξη των παιδιών να γίνει
σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Παιδί με συγγενείς ΑΜΕΑ μέσα στην οικογένεια (γονείς με
αναπηρία 67% και άνω, αδέρφια με αναπηρία 35% και άνω)
Παιδί ορφανής οικογένειας
Παιδί ανύπανδρης μητέρας
Παιδί διαζευγμένου γονέα (μητέρα ή πατέρας με επιμέλεια
παιδιού)
Παιδί στρατευμένου πατέρα (φαντάρος)
Ανήλικα παιδιά στην οικογένεια με εξαίρεση αυτό για
το οποίο γίνεται αίτηση
Ετήσιο εισόδημα 0,00 € - 15.000,00€
Ετήσιο εισόδημα 15.001,00 € - 16.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 16.001,00 € - 17.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 17.001,00 € - 18.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 18.001,00 € - 19.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 19.001,00 € - 20.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 20.001,00 € - 21.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 21.001,00 € - 22.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 22.001,00 € - 23.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 23.001,00 € - 24.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 24.001,00 € - 25.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 25.001,00 € - 26.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 26.001,00 € - 27.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 27.001,00 € - 28.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 28.001,00 € - 29.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 29.001,00 € - 30.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 30.001,00 € - 31.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 31.001,00 € - 32.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 32.001,00 € - 33.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 33.001,00 € - 34.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 34.001,00 € - 35.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 35.001,00 € - 36.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 36.001,00 € - 37.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 37.001,00 € - 38.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 38.001,00 € - 39.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 39.001,00 € - 40.000,00 €
Ετήσιο εισόδημα 40.001,00 € και άνω
Άνεργοι γονείς
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Μη μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Παλλήνης
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
10 μόρια
20 μόρια
15 μόρια
10 μόρια
5 μόρια
5 μόρια/ ανά παιδί
30 μόρια
29 μόρια
28 μόρια
27 μόρια
26 μόρια
25 μόρια
24 μόρια
23 μόρια
22 μόρια
21 μόρια
20 μόρια
19 μόρια
18 μόρια
17 μόρια
16 μόρια
15 μόρια
14 μόρια
13 μόρια
12 μόρια
11 μόρια
10 μόρια
9 μόρια
8 μόρια
7 μόρια
6 μόρια
5 μόρια
4 μόρια
3 μόρια χωρίς μοριοδότηση
οποιουδήποτε άλλου
δικαιολογητικού
Η αίτηση δεν μοριοδοτείται θα
μοριοδοτηθεί εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς του
Δήμου μας .

Για τον υπολογισμό των μορίων που προκύπτουν από το δηλωθέν εισόδημα προτείνεται να
ληφθεί υπόψη το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017 λόγω του ότι κατά τις
ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής δεν θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή
φορολογικών δηλώσεων έτους 2018 από όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς.
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Στον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος θα λαμβάνεται υπόψη: το συνολικό ετήσιο
εισόδημα όπως αναγράφεται στη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό
σημείωμα ), το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
Δε θα λαμβάνεται υπόψη το επίδομα πολύτεκνης μητέρας ,το επίδομά μητρότητας, η αποζημίωση
απόλυσης και το εξωιδρυματικό επίδομα (τυφλών). Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην
υπολογιστούν τα επιδόματα θα πρέπει ο γονέας να προσκομίσει τις επίσημες βεβαιώσεις των
αρμόδιων φορέων. Επίσης δε θα λαμβάνεται υπόψη το επίδομα ανεργίας για το οποίο δεν
απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στο εκκαθαριστικό
σημείωμα.
Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα (2017 ) δε φαίνεται εισόδημα του ενός γονέα και
έχει κατατεθεί στην αίτηση βεβαίωση εργασίας με αποδοχές μετά την 1/1/2018:
Α) Εάν η πρόσληψη έχει γίνει στο πρώτο εξάμηνο του 2018 το μεικτό εισόδημα που φαίνεται από
τη βεβαίωση εργασίας με αποδοχές θα υπολογίζεται για όλο το έτος και θα προστίθεται στο
δηλωθέν εισόδημα φορολογικού έτους 2017 το οποίο αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα
(2017) και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
Β) Εάν η πρόσληψη έχει γίνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 το μεικτό εισόδημα που φαίνεται
από τη βεβαίωση εργασίας με αποδοχές θα υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης έως το
τέλος του πρώτου εξαμήνου 2019 και θα προστίθεται στο δηλωθέν εισόδημα φορολογικού έτους
2017 το οποίο αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα.
Γ) Εάν η πρόσληψη έχει γίνει το 2019 και έχει κατατεθεί στην αίτηση βεβαίωση εργασίας με
αποδοχές μετά την 1/1/2019 το μεικτό εισόδημα που φαίνεται θα υπολογίζεται για όλο το έτος
και θα προστίθεται στο δηλωθέν εισόδημα φορολογικού έτους 2017 το οποίο αναφέρεται στο
εκκαθαριστικό σημείωμα.
Σας καλώ να εγκρίνουμε τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής, με βάση τα οποία θα προκύψουν
τα αποτελέσματα κατάταξης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας για την περίοδο
2019-2020».
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων
240 παρ. 2 και 234 του Ν. 3463/2006,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Δήμου μας για την περίοδο 2019-2020, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας απόφασης.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για τη διαδικασία εξέτασης των
αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων παιδιών προς εγγραφή τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του
Δήμου Παλλήνης για την περίοδο 2019-2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/ 2019.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρων συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
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ΛΕΠΙΤΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
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