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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 7008/12-5-11
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
8η Τακτική Συνεδρίαση
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
της 10/5/2011
Δημοτικό Συμβούλιο
ημέρα Τρίτη- ώρα 20:00
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. 131/2011
ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαλαθρίτης Νικόλαος (Πρόεδρος), Σίμος Ευάγγελος, Θεοχάρης Βασίλειος,
Δεληγιάννης Αν., Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Φιλίππου Αθανάσιος, Απολλωνάτος
Ελευθέριος, Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Κανέλλη Ζαχαρούλα, Ψυρρόπουλος
Δημήτριος, Δαλέντζας Εμμανουήλ, Ραγκούσης Εμμανουήλ, Λιάπης Κων/νος,
Καζαδέης Ελευθέριος, Ζορμπά Ανθή, Γερασιμίδης Γεώργιος, Πανταζή Λαμπρινή,
Βενέτη Ελευθερία, Κατσαμάκης Βασίλειος, Βλάχος Στέφανος – Γαβριήλ, Λάππας
Θεόδωρος, Δημητρίου Σοφία, Σακούτης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Χριστόπουλος
Κων/νος, Ταλιούρας Δημήτριος, Μπόλλας Γεώργιος, Θεοδωρακόπουλος Ηλίας,
Κακαβάς Νικόλαος, Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Κάκαλης Παναγιώτης,
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) (Γραμματέας), Τσιάμης Γεώργιος, Πατρικίου
Αικατερίνη.

----------------------------------------------------------------------------------------------Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. 6644/6.5.2011 πρόσκληση
και είναι οι κ.κ. Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Ψυρρόπουλος Δημήτριος και Κάκαλης
Παναγιώτης.
Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα
25 μέλη, επί συνόλω 33 μελών.
Αποχώρησαν : στην υπ’ αριθμ. 130 Π.Δ.Σ. ο. κ. Μπόλλας Γ.
στην υπ’ αριθμ. 133 Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Βλάχος Στ. και Δημητρίου Σ.
στην υπ’ αριθμ. 136 Π.Δ.Σ. ο. κ. Θεοδωρακόπουλος Ηλ..
στην υπ’ αριθμ. 141 Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Χριστόπουλος Κων. και Λάππας Θ.
Οι κ.κ. Ταλιούρας Δ., Θεοδωρακόπουλος Ηλ., και Κακαβάς Νικ., ήταν εκτός αιθούσης κατά
στην 130 Π.Δ.Σ.
Ο κ. Ταλιούρας Δ. ήταν εκτός αιθούσης στην 139 Π.Δ.Σ.
Ο κ. Γερασιμίσης Γ. ήταν εκτός αιθούσης στην 141 Π.Δ.Σ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
.
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Φιλίππου Αθ.. εισηγείται το θέμα ως εξής:
Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς
διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Η νέα δημοτική αρχή υλοποιώντας την προεκλογική της δέσμευση και προσπαθώντας
να ελαφρύνει τα οικονομικά βάρη της πετρουπολιώτικης οικογένειας, την απαλλάσσει από
την υποχρέωση καταβολής τροφείων για το σχ. έτος 2011-2012.
Διεκδικούμε :
 Αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους, δωρεάν, σύγχρονους και ασφαλείς παιδικούς
σταθμούς, που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες.
 Πλήρη κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των παιδικών σταθμών από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
 Μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς με πλήρη μισθοδοσία,
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 30ωρο και 5θήμερο για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς, ως προϋπόθεση
για να εξασφαλίζεται η αναγκαία ψυχική και φυσική αντοχή, που απαιτεί η αγωγή και η
φροντίδα των παιδιών.
Θέτοντας ως πρωταρχικό σκοπό την ανακούφιση των οικονομικά-κοινωνικά
ασθενέστερων οικογενειών, προχωρά στην επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών, με
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, και τα μοριοδοτεί με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθούν από
την κοινωνική αυτή παροχή, εκείνοι που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, 8,11 και 12 του Πρότυπου Κανονισμού
Λειτουργίας Δημοτικών & Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/22-4-2002, Τ. Β΄) και σε συνδυασμό τις υπ’ αριθμ.
Γ2α/οικ. 4108/88 (ΦΕΚ 546/88, Τ. Β΄), Γ2β/οικ. 3214/89 & συμπληρωματική Γ2β/οικ.
4432/89 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας, ο Αντιδήμαρχος κοινωνικής
πολιτικής, ορίζει:
Οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς-νηπιακούς σταθμούς θα διενεργηθούν από 23/5/11
έως και 24/6/11.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο φάσεις.
Στην α΄φάση κατατίθενται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από 23/5/11 έως 3/6/11, και ώρες
7.00-11.00π.μ. στον πλησιέστερο σταθμό του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων, έχοντας
την δυνατότητα αίτησης και σε έναν ακόμη σταθμό της επιλογής τους. Γίνεται η επεξεργασία
και η αξιολόγηση των δηλωθέντων στοιχείων, από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα
οικονομικο- κοινωνικά κριτήρια, που έχουν θεσπιστεί.
Στη β΄φάση και στις 14/6/11 αναρτώνται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας, στους
παιδικούς Σταθμούς και στο internet. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης θα γίνονται δεκτές
στους Παιδικούς Σταθμούς μέχρι 17-6-2011. Ακολούθως καλούνται οι επιλεγόμενοι εντός
10/ημέρου και ώρες 7.00-11.00π.μ. και όχι αργότερα από τις 24/6/11 να καταθέσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για να γίνει η εγγραφή του παιδιού.
Ελλιπή ή ανακριβή δικαιολογητικά συνεπάγονται μη εγγραφή του παιδιού.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Να είναι κάτοικοι ή να εργάζονται στην Πετρούπολη
 Το βρέφος ή το νήπιο πρέπει να είναι υγιές και να μπορεί να φιλοξενηθεί στο σταθμό με
ασφάλεια, τόσο για τη δική του υγεία, όσο και των υπολοίπων βρεφών - νηπίων
 Να έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία μέχρι τέλος Ιουνίου και εφ’ όσον είναι
νήπιο (άνω των 2,5 ετών), να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται στην τουαλέτα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Α΄ΦΑΣΗ
1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το σταθμό ή το βρίσκετε στο internet)
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (το έντυπο χορηγείται από το σταθμό ή το βρίσκετε στο
internet)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Β΄ΦΑΣΗ
Πιστοποιητικό
Γέννησης( για τους δημότες υπάρχει η δυνατότητα να ληφθούν
αυτεπάγγελτα από το Δημοτολόγιο μέσω του Παιδικού Σταθμού)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(για τους δημότες υπάρχει η δυνατότητα να
ληφθούν αυτεπάγγελτα από το Δημοτολόγιο μέσω του Παιδικού Σταθμού)
Βεβαίωση υγείας για την σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
(το έντυπο χορηγείται από το σταθμό ή το βρίσκετε στο internet)
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο
εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικ. έτους.
Βεβαίωση Εργασίας με τις αποδοχές του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των
δύο (2) γονέων και βεβαίωση από το ΙΚΑ για τα πρόσφατα ένσημα (για τους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα). Για τους ελεύθερους επαγγελματίες βεβαίωση του
ασφαλιστικού τους φορέα.
Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας ( λογαριασμός πρώην ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο..)
Αντίγραφο δανείων ή ενοικίων ( εάν υπάρχουν)
Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% :
 Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.
2. Παιδί ορφανό:
 Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.
3. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση:
 Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο
και διαζευκτήριο.
4. Και οι δύο γονείς φοιτητές :
 Προσκομίζονται βεβαιώσεις από τη γραμματεία της Σχολής.
5. Γονέας στρατιώτης :
 Προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την επανεγγραφή των βρεφών ή των νηπίων απαιτούνται όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από το υπ’ αριθ. Β.1 (πιστοποιητικό γέννησης).
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Το Σώμα αφού άκουσε την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, έχοντας υπόψη του τα
προαναφερόμενα και τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τις προϋποθέσεις για την εγγραφή – επανεγγραφή των βρεφών και νηπίων
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης,
Β) Εγκρίνει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή και επανεγγραφή των
βρεφών ή των νηπίων,
σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 131/2011.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

