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Αγαπητοί γονείς,
Μία ακόμη σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και οι διαδικασίες 

προετοιμασίας  για την έναρξη της επόμενης, είναι προ των πυλών… Από την 
επαφή που έχετε με την Υπηρεσία μας, αντιλαμβανόμαστε ότι η αγωνία σας για την 
επιστημονική περίθαλψη των παιδιών σας, αρχίζει να κλιμακώνεται…
Σας πληροφορούμε λοιπόν τα εξής:

Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και 
ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.

Ο Δήμος Πετρούπολης έχει 7 (επτά) δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, που 
στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε 
ότι παραδίδεται για χρήση τη νέα σχολική χρονιά, ο πρώτος ιδιόκτητος παιδικός σταθμός 
στην οδό Αναπαύσεως, και ξεκινά ο δεύτερος στην οδό Θράκης και Κερασόβου, ενώ 
στοχεύουμε σε δύο τουλάχιστον ακόμη παιδικούς σταθμούς, σε οικόπεδα που αγοράσαμε 
στην Αγία Τριάδα και στην Άνω Πετρούπολη. Σύντομα λοιπόν η υλικοτεχνική υποδομή θα 
είναι αυτή που αρμόζει για την φιλοξενία των μικρών παιδιών..

Όλοι οι παιδικοί σταθμοί είναι στελεχωμένοι, αριθμητικά και επιστημονικά, με το 
προσωπικό που προβλέπει ο νόμος, για να φροντίζει με υψηλό αίσθημα ευθύνης, για την 
εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας, υγιεινής και γνώσης για τα νήπια και να μεριμνά για τη 
καλή συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς τους.

Τα νήπια παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην εβδομάδα, από 
παιδίατρο. Επίσης οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι της κοινωνικής μας υπηρεσίας 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όποτε χρειάζεται, διοργανώνονται σχολές γονέων, ενώ για 
τους εκπαιδευτικούς γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια. 

Τα γεύματα που προσφέρονται στα νήπια είναι ανάλογα των διατροφικών αναγκών 
τους, εκπονημένα από εθελοντή ειδικό διατροφολόγο, και μαγειρεμένα  με αγνά και 
φρέσκα υλικά. 

Και όλα αυτά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς. Είμαστε αρκετά 
ικανοποιημένοι γιατί καταφέραμε, σε αυτές τις ζοφερές συνθήκες να  είμαστε ο μοναδικός 
Δήμος σε όλη την Ελλάδα που κανένας από τους γονείς δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ για τα 
παιδιά του. 46Ο νήπια φιλοξενούνται κάθε χρόνο στους παιδικούς σταθμούς όπου 
απολαμβάνουν θαλπωρή, ασφάλεια, γνώση, διατροφή, ιατρική παρακολούθηση, όλα 
δωρεάν. 

Οι παιδικοί σταθμοί φιλοξενούν νήπια από την ηλικία των (2,5)  ετών  έως και την 



ηλικία των  (4) ετών.  (δηλ. παιδιά που γεννήθηκαν από το 1-1-2010 έως και  31-3-2012).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ    ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 Το νήπιο πρέπει να είναι υγιές για να μπορεί να φιλοξενηθεί στο σταθμό με ασφάλεια, 

τόσο για τη δική του υγεία, όσο και των υπολοίπων νηπίων 
 Να έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία  μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου  (άνω των 2,5 

ετών), και να έχει εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται για την ατομική 
του υγιεινή. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για 4η συνεχή χρονιά η δημοτική αρχή προτίθεται να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του  

Δήμου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που 
λειτουργούσε πολλά χρόνια πριν και δυστυχώς είχε μείνει ανεκμετάλλευτο τα 
προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό ο  έλεγχος των δικαιολογητικών και 
η επιλογή των εγγραφέντων νηπίων διεξάγονται αποκλειστικά από την Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) κατά το μήνα Ιούλιο.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο τον μήνα Αύγουστο. 
Όσες αιτήσεις δεν ικανοποιηθούν από την ΕΕΤΑΑ , και ενώ τα νήπια ήδη φοιτούν σε 

κάποιο δημοτικό παιδικό σταθμό , τα νήπια αυτά επανεγγράφονται απρόσκοπτα.
Μετά από τις δύο αυτές διαδικασίες και για όσες θέσεις μείνουν κενές, ο Δήμος 

προκηρύσσει νέο κύκλο αιτήσεων για αξιολόγηση, αυτή τη φορά για τους δημοσίους  
υπαλλήλους.

Αφού αξιολογηθούν και αυτές οι αιτήσεις, ξεκινά η φιλοξενία στους δημοτικούς 
παιδικούς σταθμούς όλων των επιλεγέντων νηπίων, στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Έτσι λοιπόν για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία θα θέλατε να διευκρινίσετε, 
μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, 
paidikoi@petroupoli.gov.gr, μέσω του οποίου θα λαμβάνετε και οποιαδήποτε πληροφορία 
αφορά την διαδικασία εγγραφών των παιδιών σας. Επίσης η ενημέρωση για τις 
προκηρύξεις και τις προθεσμίες θα αναρτώνται: 

 1.στο site του Δήμου Πετρούπολης www.petroupoli.gov.gr. 
2. στο site της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr

Υπηρετώντας την ανάγκη των πολιτών για δωρεάν δημόσιες παροχές, και με την  
υπόσχεση ότι θα έχετε άμεση έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, για τα θέματα που σας 
ενδιαφέρουν και που θα διευκολύνουν τον οικογενειακό σας προγραμματισμό. 

Στη διάθεσή σας

Η Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής, 

Πρόνοιας και Παιδείας

Ρ.Κανέλλη


