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                                                        Αριθµός Απόφασης  15/ 2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
Ν.Π.∆.∆. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ           
                             

Απόσπασµα από το πρακτικό  
της 3ης /08-04-2021 τακτικής συνεδρίασης  

δια περιφοράς του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού  
Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριµνας 

∆ήµου Παλλήνης. 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για καθορισµό κριτηρίων και τρόπου επιλογής παιδιών για εγγραφή 
τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Παλλήνης για τη σχολική 
περίοδο 2021-2022. 
 
Σήµερα την 8η του µηνός Απριλίου του έτους 2021, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη 
και ώρα 12:00΄ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αρ. 3/02-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ) καθώς και των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 
της πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (αρ. Φυλ. 55/τ. Α΄/11-03-2020) 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» και σύµφωνα 
µε την υπ΄αρ. 426 (αριθ πρωτ.77233/13-11-2020) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενηµέρωση 
για την οργάνωση και λειτουργία των δήµων κατά το διάστηµα εφαρµογής των 
µέτρων για τον περιορισµό της διάδοσης της πανδηµίας». 
 
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, καθώς σε σύνολο δεκατριών (13) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω δεκατρία (13) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                        
2 ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            
3 ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
4 ΒΑΡΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ  
5 ΓΚΛΙΑΝΑ ΣΤΕΛΛΑ  
6 ∆ΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
7 ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   
8 ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
9 ΚΟΤΤΑ – ΣΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ  
10 ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ  
11 ΛΕΠΙΤΚΟΥ ΣΟΦΙΑ  
12 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
13 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Βαρκάρη Αργυρώ. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο 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 ∆ήµου Παλλήνης για την περίοδο 2021-2022,θα πρέπει 
να προβούµε άµεσα στον καθορισµό κριτηρίων και τρόπου επιλογής των παιδιών που θα εγκριθούν για 
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τη φοίτησή τους στους σταθµούς του ∆ήµου µας, ώστε να έχουµε τα αποτελέσµατα το συντοµότερο και 
να ενηµερωθούν οι γονείς για τη φοίτηση των παιδιών τους.  
 
Προτείνονται  τα κριτήρια µοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής, µε βάση τα οποία θα προκύψουν τα 
αποτελέσµατα κατάταξης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆ήµου µας για την περίοδο 
2021-2022. 

  
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
1 Παιδί µε συγγενείς ΑΜΕΑ µέσα στην οικογένεια (γονείς µε 

αναπηρία 67% και άνω, αδέρφια µε αναπηρία 35% και άνω) 
10 µόρια 
 

2 Παιδί ορφανής οικογένειας 20 µόρια 
3 Παιδί ανύπανδρης µητέρας 15 µόρια 
4 Παιδί διαζευγµένου γονέα (µητέρα ή πατέρας µε επιµέλεια 

παιδιού) 
10 µόρια 
 

5 Παιδί στρατευµένου πατέρα (φαντάρος) 5 µόρια 
6 Ανήλικα παιδιά στην οικογένεια µε εξαίρεση αυτό για 

το οποίο γίνεται αίτηση 
5 µόρια/ ανά παιδί 
 

7 Ετήσιο εισόδηµα 0,00 € - 15.000,00€  30 µόρια 
8 Ετήσιο εισόδηµα 15.001,00 € - 16.000,00 €  29 µόρια 
9 Ετήσιο εισόδηµα 16.001,00 € - 17.000,00 € 28 µόρια 
10 Ετήσιο εισόδηµα 17.001,00 € - 18.000,00 € 27 µόρια 
11 Ετήσιο εισόδηµα 18.001,00 € - 19.000,00 € 26 µόρια 
12 Ετήσιο εισόδηµα 19.001,00 € - 20.000,00 € 25 µόρια 
13 Ετήσιο εισόδηµα 20.001,00 € - 21.000,00 € 24 µόρια 
14 Ετήσιο εισόδηµα 21.001,00 € - 22.000,00 € 23 µόρια 
15 Ετήσιο εισόδηµα 22.001,00 € - 23.000,00 €  22 µόρια 
16 Ετήσιο εισόδηµα 23.001,00 € - 24.000,00 € 21 µόρια 
17 Ετήσιο εισόδηµα 24.001,00 € - 25.000,00 € 20 µόρια 
18 Ετήσιο εισόδηµα 25.001,00 € - 26.000,00 € 19 µόρια 
19 Ετήσιο εισόδηµα 26.001,00 € - 27.000,00 € 18 µόρια 
20 Ετήσιο εισόδηµα 27.001,00 € - 28.000,00 € 17 µόρια 
21 Ετήσιο εισόδηµα 28.001,00 € - 29.000,00 € 16 µόρια 
22 Ετήσιο εισόδηµα 29.001,00 € - 30.000,00 € 15 µόρια 
23 Ετήσιο εισόδηµα 30.001,00 € - 31.000,00 € 14 µόρια 
24 Ετήσιο εισόδηµα 31.001,00 € - 32.000,00 € 13 µόρια 
25 Ετήσιο εισόδηµα 32.001,00 € - 33.000,00 € 12 µόρια 
26 Ετήσιο εισόδηµα 33.001,00 € - 34.000,00 € 11 µόρια 
27 Ετήσιο εισόδηµα 34.001,00 € - 35.000,00 € 10 µόρια 
28 Ετήσιο εισόδηµα 35.001,00 € - 36.000,00 € 9 µόρια 
29 Ετήσιο εισόδηµα 36.001,00 € - 37.000,00 € 8 µόρια 
30 Ετήσιο εισόδηµα 37.001,00 € - 38.000,00 € 7 µόρια 
31 Ετήσιο εισόδηµα 38.001,00 € - 39.000,00 € 6 µόρια 
32 Ετήσιο εισόδηµα 39.001,00 € - 40.000,00 €  5 µόρια 
33 Ετήσιο εισόδηµα 40.001,00 € και άνω 4 µόρια 
34 Μόνιµοι κάτοικοι ∆ήµου Παλλήνης 300 µόρια 
35 Μη µόνιµοι κάτοικοι ∆ήµου Παλλήνης 0 µόρια 
36 Εργαζόµενοι και οι δυο γονείς 150 µόρια 
37 Άνεργοι γονείς ο ένας ή και οι δύο 0 µόρια 

 
Για τον υπολογισµό των µορίων που προκύπτουν από το δηλωθέν εισόδηµα θα ληφθεί υπόψη το 
εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2019 λόγω του ότι κατά τις ηµεροµηνίες 
υποβολής των αιτήσεων εγγραφής δεν θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων 
έτους 2020 από όλους τους ενδιαφερόµενους γονείς. 
 
Στον υπολογισµό του δηλωθέντος εισοδήµατος θα λαµβάνεται υπόψη: το συνολικό ετήσιο εισόδηµα 
όπως αναγράφεται στη πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) και το 
σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδηµάτων. 
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∆ε θα λαµβάνεται υπόψη: 1)το επίδοµα πολύτεκνης µητέρας ,2)το επίδοµά µητρότητας ,3) η 
αποζηµίωση απόλυσης και 4) 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 (2019 ) δε φαίνεται εισόδηµα του ενός γονέα και 
έχει υποβληθεί στην αίτηση βεβαίωση εργασίας µε αποδοχές µετά την 1/1/2020: 
Α) Εάν η πρόσληψη έχει γίνει στο πρώτο εξάµηνο του 2020 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 2019 το οποίο αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα (2019) και το 
σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδηµάτων. 
Β) Εάν η πρόσληψη έχει γίνει στο δεύτερο εξάµηνο του 2020 το  µεικτό εισόδηµα που φαίνεται από 
τη βεβαίωση εργασίας µε αποδοχές θα  υπολογίζεται από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως το τέλος 
του πρώτου εξαµήνου 2021 και θα προστίθεται στο δηλωθέν εισόδηµα φορολογικού έτους 2019 το 
οποίο αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα.  
Γ) Εάν η πρόσληψη έχει γίνει το 2021 και έχει υποβληθεί στην αίτηση βεβαίωση εργασίας µε 
αποδοχές µετά την 1/1/2021 το µεικτό εισόδηµα που φαίνεται θα υπολογίζεται για όλο το έτος και 
θα προστίθεται στο δηλωθέν εισόδηµα φορολογικού έτους 2019 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 ∆ήµου µας για την περίοδο 2021-
2022». 

 
Το ∆ιοικητικό 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 ∆ήµου µας για την περίοδο 2021-2022, όπως λεπτοµερώς αναφέρονται στο εισηγητικό 
µέρος της παρούσας απόφασης. 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ∆.Σ. για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες για τη διαδικασία εξέτασης 
των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων παιδιών προς εγγραφή τους στους Βρεφονηπιακούς 
Σταθµούς του ∆ήµου Παλλήνης για την περίοδο 2021-2022. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 15/ 2021. 
  
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρων συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
                                        ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 ΒΑΡΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 
 ΓΚΛΙΑΝΑ ΣΤΕΛΛΑ 
 ∆ΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
 ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 ΚΟΤΤΑ – ΣΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 
 ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 
 ΛΕΠΙΤΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Ακριβές  απόσπασµα 
Ο  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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