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Μαλεβιζίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την διαδικασία κατάθεσης
αιτήσεων μέσω τροφείων στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΔΟΚΑΠΠΑΜ
του Δήμου Μαλεβιζίου ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://aitisi.dokappam.gr/ θα είναι
ανοικτή από 4.07.2022 και έως 11.07.2022 και ώρα 23:59 προκειμένου να αναρτηθούν τα
εκκαθαριστικά του τρέχοντος έτους (Οικ. Έτος 2021) . Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι
ανοικτή αποκλειστικά για την τροποποίηση των δικαιολογητικών και όχι για την κατάθεση
νέων αιτήσεων.
Εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων – βρεφών γίνεται
αναπλήρωση από τις αιτήσεις επιλαχόντων που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο
σταθμό και οι οποίες έχουν μοριοδοτηθεί.
Σημαντικές Σημειώσεις για τα εκκαθαριστικά:


Στην περίπτωση κατά την οποία στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν περιλαμβάνονται
και τα εισοδήματα του/της συζύγου ή του/της 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.



Σαν εισόδημα υπολογίζεται το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ υπόχρεου και συζύγου
αθροιστικά όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας – χωρίς
δεκαδικά ψηφία (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 5η γραμμή – Δικαιούχου +
Συζύγου εάν υπάρχει).

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται, εφόσον έχει εγκριθεί η υποβολή πρότασης στην
ΕΕΤΑΑ για συμμετοχή του Οργανισμού στη δράση “Επαγγελματική και οικογενειακή
ζωή” όπου ο ΔΟΚΑΠΠΑΜ θα είναι ενήμερος για τις εγκεκριμένες θέσεις.
Διαφορετικά θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού που θα ορίζει τη νέα
ημερομηνία έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων τα οποία ανακοινώνονται μετά
τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ.



Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα υπάρξει ανακοίνωση με τα οριστικά
αποτελέσματα μοριοδότησης τον μήνα Σεπτέμβριο και μετά την οριστική
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βρεφών και νηπίων μέσω ΕΣΠΑ.



Οι αιτήσεις θα χαρακτηρίζονται ως πλήρεις όταν τα δικαιολογητικά που θα έχουν
κατατεθεί είναι όσα ορίζονται βάσει της ανακοίνωσης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.



Οι αιτήσεις θα χαρακτηρίζονται ως

ελλιπείς όταν απουσιάζουν κάποια

δικαιολογητικά.


Όσες αιτήσεις δεν έχουν το απαραίτητο αποδεικτικό φορολογικό έντυπο θα
απορρίπτονται

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών που θα προκύψουν μετά τον
έλεγχο των αιτήσεων θα παρέχεται χρονικό περιθώριο δέκα (10) ημερών για τη διόρθωση
και επανυποβολή της από την ημέρα αποστολής του e-mail.
Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε µε τους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα τηλέφωνα:
dpolidroso@gmail.com

2810 823656

Βρεφονηπιακός Σταθμός Πολύδροσου,
Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίας Πελαγίας
Παιδικός Σταθμός Αγίας Μαρίνας

paidikosammoudaras@gmail.com

2810 371076

Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαζιου,
Παιδικός Σταθμός Τυλίσου
Παιδικός Σταθμός Κρουσώνα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ- ΔΕΣΠΟΙΝΑ

