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« Όροι και Προϋποθέσεις Εγγραφής και επανεγγραφής Βρεφών και νηπίων στους
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Καισαριανής 2022-2023»
Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 χρόνια, την πρώτη Σεπτεµβρίου 2022.
Τα βρέφη να έχουν συµπληρώσει τους 8 µήνες, την πρώτη Σεπτεµβρίου 2022.
∆υνατότητα συµµετοχής στην διαδικασία, έχουν γονείς που τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί
από την 1/1/2019 και µετέπειτα.
Με τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αυτόµατα θα µοριοδοτείται και η αίτηση. Τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν (upload) στο ηλεκτρονικό σύστηµα
υποβολής αιτήσεων προκειµένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος βάσει πινάκων επιλογής Σηµειώνεται
ότι, η µοριοδότηση θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
•
•
•

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο3 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισµού
Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, θα γίνει από επιτροπή η οποία θα
ορισθεί αρµοδίως για τον σκοπό αυτό. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα υπάρξει ανακοίνωση
µε τα προσωρινά αποτελέσµατα µοριοδότησης την 20/6/2022, όπου οι αιτήσεις θα χαρακτηρίζονται:
• Ως πλήρεις όταν τα δικαιολογητικά που θα έχουν κατατεθεί είναι όσα ορίζονται βάσει της
απόφασης του ∆.Σ.
• Ως ελλειπείς όταν απουσιάζουν κάποια δικαιολογητικά – εκτός των φορολογικών
δικαιολογητικών που σε αυτή την περίπτωση θα αποκλείονται – τα οποία θα µπορούν να τα
προσκοµίσουν για επανέλεγχο της αίτησης και τέλος
• Ως αλλαγής µορίων όταν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν αποδεικνύουν την
ηλεκτρονική µοριοδότηση.
Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 22/6/22 έως και 24/6/22 επί της µοριοδότησης, στο Τµήµα
Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Καισαριανής, Βρυούλων 125, 16121 α΄όροφος τηλ. 2132010730,
2107229662 κ. Μπελεγρίνη Ευαγγελία , µε αποστολή εντύπου ένστασης και σχετικών
δικαιολογητικών ταχυδροµικώς ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς (ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ )
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ &
ΑΝΑΡΤΗΣΗ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΠΌ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 31/5/2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΗΡΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 20/6/2022 (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ Kaisariani.gr)
Ή ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΙ)
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6/2022

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

MΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ)

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
(Στην περίπτωση που τελικά δεν επιθυµείτε την εγγραφή,
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗ ΜΕΣΩ
παρακαλούµε ενηµερώστε άµεσα στα τηλ. 2132010730 και
∆ΗΜΟΥ
2107229662 ώστε να εξυπηρετηθούν νήπια/βρέφη από τυχόν
πίνακα επιλαχόντων και να µην επιβαρυνθείτε µε τροφεία).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

1.

2.

3.

ΤΑ VOUCHER ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚ∆ΟΣΉ ΤΟΥΣ (ώστε να µην επιβαρυνθείτε µε τροφεία)

Επισηµαίνεται ότι, ορισµένοι γονείς έχουν δικαίωµα υποβολής παράλληλης αίτησης για
εγγραφή του παιδιού τους και στη ∆ράση “Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής
(ΕΣΠΑ)” και στους Βρεφικούς Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Καισαριανής, µε τους όρους
που θέτει το κάθε πρόγραµµα.
Τα νήπια και βρέφη που εντάσσονται στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση
Οικογενειακής & Επαγγελµατικής ζωής» π ρ ο η γ ο ύ ν τα ι στον τελικό πίνακα κατάταξης
εγγραφών – επανεγγραφών, εφόσον υπάρχει θέση σύµφωνα µε την δυναµικότητα που ορίζεται
στους πίνακες του ΕΣΠΑ.
Τα voucher των ωφελουµένων µητέρων γίνονται δεκτά για τις τρείς εργάσιµες ηµέρες µετά την
έκδοση των αποτελεσµάτων της ΕΕΤΑΑ και η προτεραιότητα στην τοποθέτηση των παιδιών
εξαρτάται από την µοριοδότηση της αίτησής τους από το Τµήµα Προσχολικής Αγωγής του
∆ήµου Καισαριανής Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Όροι συµµετοχής
• Αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστηµα από 8. Μαΐου έως και
31 Μαίου στη ∆ιεύθυνση https://kaisariani.gr Καταληκτική ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική
υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 31 Μαίου, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόµατα. (ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ Ε Ν ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ
ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ)
Αιτήσεις µετά την παραπάνω ηµεροµηνία 31 Μαίου 2022 δεν θα µπορούν να υποβληθούν
ηλεκτρονικά. Αιτήσεις συνοδευόµενες από τα δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω
ηµεροµηνία (31 Μαίου) θα θεωρούνται ως εκπρόθεσµες και θα αξιολογούνται µόνο σε περίπτωση που
δεν συµπληρωθούν οι θέσεις στις ∆οµές από τις εντός προθεσµίας αιτήσεις
Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα είναι βασικό και υποχρεωτικό στοιχείο µοριοδότησης και θα
πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετικό εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας του παρόντος οικονοµικού
έτους.. Όσες αιτήσεις δεν έχουν το απαραίτητο αποδεικτικό φορολογικό έντυπο θα απορρίπτονται.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 2021:
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν µπορεί έγκαιρα να υποβληθεί φορολογική ∆ήλωση για τα
εισοδήµατα του έτους 2021, τότε δύναται να προσκοµισθεί εκκαθαριστικό εφορίας για τα εισοδήµατα
έτους 2020 ώστε να µοριοδοτηθεί αντίστοιχα η αίτηση.
Βεβαίως το ύψος των τροφείων θα προσδιοριστεί µε την έναρξη της περιόδου κατά την 1η/9/2022 µε
προσκόµιση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος για τα εισοδήµατα 2021.

Εισόδηµα που λαµβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα
όπως αναγράφεται στην πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) και το
σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδηµάτων.
∆εν λαµβάνεται υπόψη: 1. το επίδοµα πολύτεκνης µητέρας, 2. το επίδοµα µητρότητας, 3. η
αποζηµίωση απόλυσης και 4. το εξωιδρυµατικό επίδοµα (τυφλών).
Για τα ανωτέρω και προκειµένου να µην υπολογιστούν, θα πρέπει ο γονέας να προσκοµίσει τις
επίσηµες βεβαιώσεις των αρµόδιων φορέων.
Επίσης δεν λαµβάνεται υπόψη το επίδοµα ανεργίας για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη
βεβαίωση καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στο εκκαθαριστικό σηµείωµα.

• Κάθε ωφελούµενος/νη µπορεί να υποβάλει µια και µοναδική αίτηση ανά παιδί.Στην περίπτωση κατά
την οποία στο εκκαθαριστικό σηµείωµα δεν περιλαµβάνονται και τα εισοδήµατα του συζύγου ή του
συντρόφου, τότε θα πρέπει να αναρτηθεί και το εκκαθαριστικό αυτό, ώστε να γίνει η διασταύρωση των
στοιχείων και ο υπολογισµός του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος για την µοριοδότηση.
• Οι αιτηθέντες θα πρέπει να διατηρούν το οποιοδήποτε επίσηµο αποδεικτικό, που αφορά στην
υποβολή της αίτησής τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.
•

Ο υπολογισµός των µορίων επανεγγραφής, --για την εγγραφή τέκνου που φιλοξενείτο και την
προηγούµενη σχολική χρονιά--, προϋποθέτει :
• Να µην έχει γίνει διαγραφή φιλοξενίας πριν την λήξη του σχολικού έτους (31 Ιουλίου), και
• Να µην υπάρχει οικονοµική εκκρεµότητα.

- Στην περίπτωση µη προσκόµισης του ∆ελτίου Υγείας ή του Βιβλιάριου Υγείας του παιδιού, όπου
θα αναγράφονται τα προβλεπόµενα για την ηλικία του εµβόλια και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
άλλα απαιτούµενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, αυτή θα απορρίπτεται. Τα
νήπια – βρέφη πρέπει να είναι πλήρως εµβολιασµένα καθώς έλεγχος των εµβολίων µπορεί να
γίνει ανά πάσα στιγµή στην διάρκεια του έτους.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επαναφοιτούν ενώ σταδιακά
προσέρχονται τα νήπια – βρέφη που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης των γονέων
µε την ∆ιευθύντρια του σταθµού. Βασικός στόχος είναι η οµαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον
του σταθµού, η αβίαστη προσαρµογή τους και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους.

