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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                     
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
                                                                           
Αρ. Αποφ. 131/2022                                          

17η Έκτακτη Συνεδρίαση  
Μεικτή 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του υπ’αρ. 30637/27-7-2022 πρακτικού Νο1: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΙΚΩΝ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της Ειδικής Επιτροπής 
Επιλογής Παιδιών του ∆ήµου Κηφισιάς. 
 
Στην Κηφισιά σήµερα, την 3η του µηνός Αυγούστου έτους 2022, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 19.30µ.µ. και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του 
Πολιτιστικού Κέντρου), µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που έγινε 
κατά τους ορισµούς του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραµµα Κλεισθένης» και κοινοποιήθηκε µε 
κάθε πρόσφορο µέσο, συνήλθε σε έκτακτη, µεικτή, συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του                
Ν. 3463/2006 και 62-71 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από 
τα άρθρα 70-75 του Ν.4555/2018 και σύµφωνα µε: 

- την υπ’αρ. 375/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, ΦΕΚ 136Α’/09-07-2022. 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ 
 
ΜΕΛΗ: ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,                  
ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ), ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΗ),                   
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΙΩΤΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΥΡΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΕΦΑΛΑ – 
ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, 
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΆΝΝΑ, ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΠΑΝΤΟΥ 
ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΕΒ∆ΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ), ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 
Οι απουσιάζοντες ∆.Σ. προσκλήθηκαν νόµιµα, µε την υπ’αρ. 31092/29-07-2022 
πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νοµίµως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, 
τρεις πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και είναι κατά την εκφώνηση του 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Κηφισιά, 10 Αυγούστου 2022 
Αρ. Πρωτ.: 32318 
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καταλόγου οι κ.κ. Καυγαλάκης, Βλάχου, Κουρέπης, Χιωτάκης, Τσιλιγκίρης, Κύρλος, 
Ανδρεαδάκης, Κατσίµπας, Λιανός, Κορογιαννάκη, Καπετανάκη, Πάντου, 
Καραγιαννάκης, Λαµπρινός, Μαρκεσίνης, Παπάζογλου, Κανακάκης, Καλός, Μήλας, 
Καπάτσος. 
 
Οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι          
κ.κ. Αυλήτης, Παντελεάκης, Κασιµάτη, Καραλή, Παπαδηµητρίου, Κόκκαλης, Ζαπάντης, 
Κεφαλά, ∆ιονυσιώτης, Βάρσος, Ποντικάκη, Παπαδόπουλος, Λαχανάς, Τσούλος, 
Γκινοσάτη, Μακρής, Ασυλογιστάκης, Σεβδαλή, Πατρινού, Σκορδίλης, Κουρµαδιάς.  
 
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του             
Ν. 3463/2006, επειδή επί συνόλου µελών 41 παρίστανται 21. 
 
Εισήλθαν στην µεικτή συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 8ου θέµατος, οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Βλάχου, Κύρλος, Ανδρεαδάκης, Λιανός, Καλός. 
 
Αποχώρησαν από την µεικτή συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 8ου θέµατος,              
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κύρλος, Κεφαλά, Τσούλος, Σεβδαλή, Πατρινού. 
 
Ο ∆ήµαρχος προσκλήθηκε νόµιµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του 
Ν.4555/18, και παρευρίσκεται στη συζήτηση του 8ου θέµατος. 
 
Προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κηφισιάς, Νέας 
Ερυθραίας και Εκάλης και παρευρίσκονται στη συνεδρίαση οι Πρόεδροι των 
Συµβουλίων των Κοινοτήτων Νέας Ερυθραίας και Εκάλης κ.κ. Λούµπιας και Σφηκάκης 
αντίστοιχα. 
 
Η Πρόεδρος εισηγείται το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του 
Σώµατος το υπ΄αρ.: 30637/27-07-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού, Τµ. Πολιτικών 
Προσχολικής Αγωγής, µε το οποίο διαβιβάζεται το Πρακτικό Νο1: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ προς έγκριση από το ∆.Σ., στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 

«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» 

« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

 
  Ειδική Επιτροπή Επιλογής Παιδιών 
  ∆ήµου Κηφισιάς 

 

 
Αριθ. Πρωτ. 30637 /27.07.2022  

                         
Πρακτικό Νο1: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ». 
 
Στην Κηφισιά στις 27 Ιουλίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ. συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, 
Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής των Παιδικών - 
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Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς (Όθωνος 36Α) η 
Ειδική Επιτροπή Επιλογής Παιδιών ∆ήµου Κηφισιάς, η οποία συγκροτήθηκε µε 
την υπ΄ αριθµ. 113/2022 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να προβεί 
στην κατάρτιση προσωρινού πίνακα επιλογής φιλοξενούµενων παιδιών και προσωρινού 
πίνακα επιλαχόντων παιδιών µε σειρά προτεραιότητας βάσει µορίων σχολικού έτους 
2022-2023. 
 
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα µέλη της Επιτροπής: 
1. Αυλήτης Ευάγγελος-Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Προσωπικού, Εποπτείας 
Μέτρων κατά του κορωνοϊού και Προσχολικής Αγωγής 
2. Κουρέπης Αχιλλέας - Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Εκάλης και Εντεταλµένος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Ν.Π.∆.∆. «∆ηµήτριος Βικέλας» 
3. Γιώργος Σκορδίλης - Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, 
Εθελοντισµού κι Εξυπηρέτησης των Πολιτών  
4. Κύρλος Ευστάθιος - ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νέας Ερυθραίας 
5. Ιωάννης Κασιµάτης - ΠΕ 1 - Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος Πολιτικών 
Προσχολικής Αγωγής 
6. Μαρία Περάκη - ΠΕ 1 - Υπάλληλος Γραφείου Σχεδιασµού, Συντονισµού, 
Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής 
∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς 
7. Παππά Ειρήνη - ∆Ε Β. Παιδαγωγών - Υπάλληλος Γραφείου Σχεδιασµού, 
Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών 
Προσχολικής Αγωγής ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς 
8. Χρύσα Τσινίδου - ΠΕ 1 - Υπάλληλος Γραφείου Σχεδιασµού, Συντονισµού, 
Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής 
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση: 
 
Έχοντας υπόψη :  
 
• Τον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κηφισιάς (ΦΕΚ 1991/Β’/04-06-2018) 
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης ». 
• Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση 

του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
• Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017) απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης : «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας  ∆ηµοτικών  Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών σταθµών». 

• Την υπ. αρ. 196/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κηφισιάς περί 
«έγκρισης νέου κανονισµού λειτουργίας ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
σταθµών ∆ήµου Κηφισιάς», µε ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 2 «∆ιοίκηση των 
σταθµών», στο άρθρο 5 «∆ικαίωµα εγγραφής και Εγγραφή παιδιών» και στο άρθρο 
7 «∆ικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής στους Παιδικούς, Βρεφικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς». 

• Το αρ.πρωτ.57959/16039/9.7.19 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
περί τεκµαιρόµενης νοµιµότητας της 196/2019 απόφασης του ∆.Σ Κηφισιάς. 

• Την 25/2021 απόφαση ∆.Σ. Κηφισιάς µε θέµα: Σύσταση επιτροπών στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών - Βρεφικών - Παιδικών Σταθµών 
∆ήµου Κηφισιάς (Κοινότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Εκάλης). 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4797/2021 (ΦΕΚ Α’/23-4-21), περί παράτασης 
προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθµίσεις καταβολής του φόρου 
εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 
- Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4797/2021 (ΦΕΚ Α’/23-4-21), περί παράτασης 
προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθµίσεις καταβολής του φόρου 
εισοδήµατος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 65 
στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013. 

• Το αρ.πρωτ. 30571/27.7.22 υπηρεσιακό έγγραφο – εισήγηση γραφείων 
σχεδιασµού, συντονισµού, παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου κοινωνικών 
πολιτικών προσχολικής αγωγής για την έκδοση προσωρινών αποτελεσµάτων 
εγγραφών επανεγγραφών σχολικού έτους 2022 2023. 

 
Ο Αναπλ. Προϊστάµενος της ∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών ενηµέρωσε την Επιτροπή 
για το συνολικό αριθµό εµπρόθεσµων αιτήσεων βρεφών και νηπίων που υπεβλήθησαν 
ηλεκτρονικά µέσα από σχετική εφαρµογή που είχε αναρτηθεί στο site του ∆ήµου 
Κηφισιάς (www.kifissia.gr) και συγκεκριµένα από την ειδική ασφαλή πλατφόρµα 
https://polkifisia.intellisoft.gr αλλά και αυτοπροσώπως µε παράδοση αίτησης και 
δικαιολογητικών (σε κλειστό φάκελο) από τον ενδιαφερόµενο γονέα/ κηδεµόνα στις 
εισόδους των ∆ηµοτικών κτιρίων Κηφισιάς (Όθωνος 36Α) και Ν. Ερυθραίας (Νικ. 
Πλαστήρα 14) κατά το διάστηµα από 25/5/2022 έως 30/06/2022, ο οποίος 
ανέρχεται στις 609. 
Επιπλέον υπεβλήθησαν και 7 εκπρόθεσµες αιτήσεις, σύνολο αιτήσεων 616.  
Υπενθυµίζουµε ότι στους Σταθµούς του ∆ήµου µας εγγράφονται παιδιά που έχουν 
γεννηθεί τα έτη 2019, 2020, 2021 και έως το Μάρτιο του 2022. 
 
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ: 
 
1)  Την αναβολή της κατάρτισης προσωρινού πίνακα επιλογής φιλοξενούµενων 

παιδιών και προσωρινού πίνακα επιλαχόντων παιδιών µε σειρά προτεραιότητας 
βάσει µορίων σχολικού έτους 2022-2023, για τους κάτωθι λόγους: 

 
α) αναµένουµε την έκδοση της πρόσκλησης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 

για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση 
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δηµιουργικής απασχόλησης 2022-2023” από την ΕΕΤΑΑ και τα οριστικά 
αποτελέσµατα αυτής.  

 
β) µε βάση τις νέες δυναµικότητες των ∆οµών λόγω της προσαρµογής τους στο 

νέο Π/∆ 99/2017 οι διαθέσιµες θέσεις βρεφών/νηπίων µειώνονται και δεν 
δυνάµεθα να δεσµεύσουµε ακριβή αριθµό θέσεων ΕΣΠΑ προτού 
οριστικοποιηθούν οι ωφελούµενοι της ∆ράσης διότι η Υπηρεσία θεωρεί ότι 
πρέπει να προτιµηθούν ωφελούµενοι που είναι και κάτοικοι του ∆ήµου έναντι 
των ωφελούµενων µη κατοίκων. 

 
2)  Την κατάρτιση προσωρινού πίνακα επιλογής φιλοξενούµενων παιδιών και 

προσωρινού πίνακα επιλαχόντων παιδιών µε σειρά προτεραιότητας βάσει µορίων 
σχολικού έτους 2022 - 2023 να γίνει κατόπιν έκδοσης των οριστικών 
αποτελεσµάτων του προγράµµατος ΕΣΠΑ. 
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3) Την ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσµάτων επιλογής φιλοξενούµενων παιδιών 
βάσει  δυναµικότητας των Σταθµών ως εξής: 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Α) Όλα τα βρέφη και νήπια που αιτήθηκαν και δικαιούνται ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, 

επανεγγράφονται στο Σταθµό της 1ης τους επιλογής για το σχολικό έτος 2022 
2023.  

 
Β) Όλα τα νήπια κατοίκων του ∆ήµου Κηφισιάς που αιτήθηκαν ΕΓΓΡΑΦΗ στους 

Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Κηφισιάς δύνανται να  ενταχθούν στο Σταθµό 
1ης ή 2ης ή 3ης επιλογής ή σε διαθέσιµες κενές θέσεις σε Σταθµούς κατόπιν 
υπόδειξης της υπηρεσίας. 

 
Γ) Όλα τα βρέφη κατοίκων του ∆ήµου Κηφισιάς που αιτήθηκαν ΕΓΓΡΑΦΗ στους 

βρεφικούς Σταθµούς αναµένουν τα αποτελέσµατα της µοριοδότησης καθώς οι 
διαθέσιµες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις αιτήσεις µε βάση το 
νέο Π.∆. 99/2017. Αναµένουµε ότι 160 βρέφη κατοίκων δε θα µπορέσουν να 
εξυπηρετηθούν. 

 
∆) Οι εµπρόθεσµες αιτήσεις κατοίκων µε ελλιπή δικαιολογητικά στην αίτησή τους 

(στο σύνολό τους αριθµούν 30), οι εµπρόθεσµες αιτήσεις µη κατοίκων (στο 
σύνολό τους αριθµούν 43), και οι εκπρόθεσµες αιτήσεις (στο σύνολό τους 
αριθµούν 7), θα εξεταστούν µετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων. 

 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία αποφασίζει: 
1) να καταρτιστεί προσωρινός πίνακας επιλογής φιλοξενούµενων παιδιών και 

προσωρινός πίνακας επιλαχόντων παιδιών µε σειρά προτεραιότητας βάσει µορίων 
σχολικού έτους 2022-2023, κατόπιν έκδοσης των οριστικών αποτελεσµάτων του 
προγράµµατος ΕΣΠΑ. 

2) να αναρτηθεί η ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσµάτων επιλογής φιλοξενούµενων 
παιδιών βάσει δυναµικότητας των Σταθµών. 

 
Η Επιτροπή θέτει στο Σώµα και το ζήτηµα των οφειλετών τροφείων σχολικού έτους 
2021-2022. Βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας θα πρέπει να απορριφθεί η αίτηση 
επανεγγραφής τους. ∆εδοµένου όµως ότι ακόµα το σχολικό έτος δεν έχει λήξει, δεν 
υπάρχει σαφής εικόνα οφειλετών και γι’ αυτό το συγκεκριµένο κριτήριο δε λήφθηκε 
υπόψη στην ανωτέρω απόφαση επιλογής παιδιών. ». 
               
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρµοδιότητα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει: 
Το υπ’ αρ.πρωτ.: 30637/27-07-2022 πρακτικό Νο 1: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ - 
ΒΡΕΦΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της 
Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Παιδιών του ∆ήµου Κηφισιάς, όπως ακριβώς αναφέρεται 
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παραπάνω, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας απόφασης και 
αποφασίζονται τα εξής: 
 
1)  Να αναβληθεί η κατάρτιση του προσωρινού πίνακα επιλογής φιλοξενούµενων 

παιδιών και προσωρινού πίνακα επιλαχόντων παιδιών µε σειρά προτεραιότητας 
βάσει µορίων σχολικού έτους 2022-2023, για τους κάτωθι λόγους: 
α)  αναµένεται  η έκδοση της πρόσκλησης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για 

την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση 
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δηµιουργικής απασχόλησης 2022-2023” από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και τα οριστικά 
αποτελέσµατα αυτής, 

β) οι διαθέσιµες θέσεις βρεφών/νηπίων µειώνονται, µε βάση τις νέες 
δυναµικότητες των ∆οµών λόγω της προσαρµογής τους στο νέο Π/∆ 99/2017, 
και δεν γίνεται να δεσµευθεί ακριβής αριθµός θέσεων ΕΣΠΑ προτού 
οριστικοποιηθούν οι ωφελούµενοι της ∆ράσης, διότι η ως άνω Υπηρεσία θεωρεί 
ότι πρέπει να προτιµηθούν ωφελούµενοι που είναι και κάτοικοι του ∆ήµου 
έναντι των ωφελούµενων µη κατοίκων.  

2) Να καταρτιστεί προσωρινός πίνακας επιλογής φιλοξενούµενων παιδιών και 
προσωρινός πίνακας επιλαχόντων παιδιών µε σειρά προτεραιότητας βάσει µορίων 
σχολικού έτους 2022-2023, κατόπιν έκδοσης των οριστικών αποτελεσµάτων του 
προγράµµατος ΕΣΠΑ. 

3)  Να αναρτηθεί η ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσµάτων επιλογής 
φιλοξενούµενων παιδιών, βάσει δυναµικότητας των Σταθµών. 

 
Ως προς το ζήτηµα των οφειλετών τροφείων σχολικού έτους 2021-2022 και βάσει του 
Κανονισµού Λειτουργίας θα πρέπει να απορριφθεί η αίτηση επανεγγραφής τους. 
∆εδοµένου όµως ότι ακόµα το σχολικό έτος δεν έχει λήξει, δεν υπάρχει σαφής εικόνα 
οφειλετών και γι’ αυτό το συγκεκριµένο κριτήριο δε λήφθηκε υπόψη στην ανωτέρω 
απόφαση επιλογής παιδιών. 
               
 
Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθµό 131/2022 και υπογράφεται από την Πρόεδρο και 
τα µέλη του ∆.Σ., που πήραν µέρος στη συνεδρίαση.    
 
 
    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΜΑΛΙΑ     Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Α. ΒΛΑΧΟΥ, 
 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ       Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,  
                                  Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, ∆. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ, ∆. ΛΙΑΝΟΣ, 
                                  Ι. ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ν. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ, 
                                  Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΛΑΧΑΝΑΣ, Μ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ, 
                                  Α. ΜΑΚΡΗΣ, Κ. ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ, Γ. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ, 
                                  Χ. ΚΑΛΟΣ, Ε. ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ. 
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών ∆ήµου Κηφισιάς (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο): 
 
Προς: ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού,  
         Τµ. Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής 
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