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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, ο Δήμαρχος, 

Ευάγγελος Σίμος, συνεπικουρούμενος από την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής,  Ανθή Ζορμπά:  

Α. ανακοινώνει τα κάτωθι: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να διατεθούν οι κενές θέσεις που απομένουν 

στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, & Ζ΄ μετά τα οριστικά 

αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ, 

 καλούμε τους κατοίκους του Δήμου Πετρούπολης να συμπληρώσουν αίτηση για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο των Παιδικών Σταθμών, στο κτίριο της  Διεύθυνσης 

Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής (Κρήτης 2, Πετρούπολη). 

 Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 04/10/2017 έως  

και την Δευτέρα 09/10/2017.  

 Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ληφθούν υπόψη: 

 Η εργασιακή ιδιότητα της μητέρας (υποστηρικτικό έγγραφο: βεβαίωση εργασίας και 

ασφαλιστική ενημερότητα). 

 Το εισόδημα του 2016, βάσει του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2016 



(υποστηρικτικό έγγραφο: εκκαθαριστικό 2016).  

 Η μονογονεϊκότητα και η επιμέλεια (υποστηρικτικό έγγραφο: διαζευκτήριο, 

ληξιαρχική πράξη θανάτου, έγγραφο γονικής μέριμνας). 

 Η ύπαρξη ατόμου με αναπηρία στην οικογένεια (υποστηρικτικό έγγραφο: βεβαίωση 

ποσοστού αναπηρίας). 

 Οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να καταθέσετε ως συμπληρωματικό 

στοιχείο, για να υποστηρίξετε την αναγκαιότητα της φοίτησης του παιδιού σε παιδικό 

σταθμό. 

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία 

μας.  

  

 Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στους ανωτέρω παιδικούς σταθμούς και 

στην είσοδο του κτιρίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής, στην Κρήτης 2, την Πέμπτη 12/10/2017, με τα αρχικά του 

ονοματεπώνυμου  της μητέρας και τον αριθμό πρωτοκόλλου. 

 

Β.  Διευκρινίζει ότι δεν θα αξιολογηθούν αιτήσεις μη κατοίκων καθώς και βρεφών, 

που καλύφθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 
Γ. Ορίζει τον τρόπο μοριοδότησης ως ακολούθως: 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Έως 15.000 ευρώ 20 μόρια 

Από 15.001 – 30.000 ευρώ 15 μόρια 

Από 30.001 – 45.000 ευρώ 10 μόρια 

Από 45.001 – 55.000 ευρώ 5 μόρια 

Από 55.001 και άνω 0 μόρια 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Με 1 ανήλικο τέκνο  5 μόρια 

Με 2 ανήλικα τέκνα  10 μόρια 



Με 3 ανήλικα τέκνα 15 μόρια 

Με 4 και άνω ανήλικα τέκνα 5 μόρια για κάθε ένα τέκνο 

Γονέας με γονική μέριμνα  10 μόρια 

Γονέας με διαζευκτήριο 10 μόρια 

Γονέας μαθητής ή φοιτητής (εάν είναι 

εργαζόμενος λογίζεται με την ιδιότητα του 

εργαζόμενου). 

10 μόρια 

Ύπαρξη ατόμου με αναπηρία                                                        10 μόρια 

Πατέρας στρατεύσιμος ή φυλακισμένος 10 μόρια 

Αδέλφια (το ένα παιδί φιλοξενείται ήδη στο 

σταθμό) 

5 μόρια 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

Μητέρα δημόσιος ή δημοτικός υπάλληλος 40 μόρια 

Μητέρα ιδιωτική υπάλληλος ή 

αυτοαπασχολούμενη 

30 μόρια 

 

Διευκρινίζεται ότι πριμοδοτούνται οι μητέρες δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι καθώς δεν 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 

Δ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί η αίτηση που έχει υποστηρικτικά έγγραφα, που 

αποδεικνύουν την άμεση ανάγκη φοίτησης του παιδιού σε παιδικό σταθμό. 

 

Ε. Προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, η παραπάνω ανακοίνωση να 

κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 

 

                                                                                                               Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                                                                            Ευάγγελος  Σίμος 


