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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11ης/10-05-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 38/2022 

ΘΕΜΑ: 
Έγκριση υποβολής αιτήσεων νέων εγγραφών / επανεγγραφών 
νηπίων για το σχολικό έτος 2022-2023 στον Παιδικό Σταθμό 
Δήμου Βελβεντού  

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 20:30, τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε έκτακτη, 
κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα 
άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του Ν. 4674/2020, του 
άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. 
Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1380/10-05-2022 πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 

 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 

             Παρόντες                         Απόντες                                

1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   

3 Αγγέλης Δημήτριος   

4 Γκίκας Ιωάννης   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τράντα Ιωάννα   

7 Καμκούτης Θωμάς   

8 Αχίλλας Γεώργιος   

9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   

11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   

12 Τσέγκος Νικόλαος   



13 Τέτος Νικόλαος   

14 Παπαδημητρίου Ζήνων   

15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   

16 Μανώλας Αριστείδης   

17 Γκαμπράνη Ειρήνη   

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

         Παρόντες                                                        Απόντες                              

1 Μυλωνά Κατίνα   

2 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   

3 Τζάτσου Βάϊα   

4 Μύρος Δημήτριος   

5 Παπανδρίτσα Μαρία   

6 Κουκάλης Ζήνων   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

           Παρόντες                                                        Απόντες                                  

1 Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού   

2 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου   

3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   

4 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόταν, ότι 
αυτή πραγματοποιείται ως έκτακτη και «κατεπείγουσα»,  λόγω της επικείμενης (15 
Μαΐου 2022) έναρξης της διαδικασία υποβολής αιτήσεων νέων εγγραφών / 
επανεγγραφών νηπίων για το σχολικό έτος 2022-2023, στον Παιδικό Σταθμό του 
Δήμου Βελβεντού. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα χαρακτήρισε το θέμα ως «κατεπείγον» προς 
συζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 
 
Η εισήγηση, η οποία είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του σώματος, περιέχει 
το από 04/05/2022 έγγραφο του Παιδικού Σταθμού Βελβεντού, προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βελβεντού, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
 

Βελβεντό, 04/05/2022 

Ταχ. Δ/νση      : Π. Μελά 9 
Τ.Κ.-Πόλη       : 50400 Βελβεντό 
Πληροφορίες  : Ε. Λόκανα 
Τηλέφωνo      : 24640 31452 
Αριθ.τηλ/τυπίας: 24643 50311 
Ηλεκτρ.Δ/νση: paidikos@velvento.eu 

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δημοτικού         
Συμβουλίου 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ :  Περί εγγραφών/επανεγγραφών νηπίων για το σχ. έτος 2022-
2023, στον Παιδικό Σταθμό  Δήμου Βελβεντού 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση υποβολής αιτήσεων, νέων εγγραφών / 
επανεγγραφών νηπίων  στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού, για το σχολικό έτος 
2022-2023.  
 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 15/05/2022 έως και 15/06/2022 με τις εξής 
διαδικασίες: 
1. Ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: paidikos@velvento.eu 
 Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει  να αποσταλούν ως 
συνημμένα έγγραφα στο παραπάνω e-mail. 
2. Μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) με συστημένο φάκελο ή μέσω εταιρειών 
ταχυμεταφορών (courier).  
Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και θα αποστέλλονται στη διεύθυνση Παιδικός Σταθμός-Παύλου Μελά 9/Βελβεντό 
3. Μόνο όταν δεν είναι εφικτοί οι παραπάνω τρόποι, η αίτηση και τα 
δικαιολογητικά θα προσκομίζονται, κατόπιν τηλεφωνικού  ραντεβού,  δια 
ζώσης, στα γραφεία του Παιδικού Σταθμού και ώρες λειτουργίας από 8.00 
π.μ. έως 14.00μ.μ. (τηλ.2464031452 )  
  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
• Τα νήπια να είναι ηλικίας από 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας του Σταθμού, έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο.  
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ 
 



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του 
κηδεμόνα του παιδιού.(ειδικό έντυπο διατίθεται από το site του δήμου 
www.velventos.gr)  
 
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό 
ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου 
συμβίωσης. 
 
γ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία της μητέρας. 
 
δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των 
γονέων που είναι άνεργοι. 
 
ε) Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 
από Παιδίατρο με το ονοματεπώνυμο, ηλικία και ΑΜΚΑ του παιδιού, αντίγραφο του 
βιβλιαρίου υγείας του σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Παιδίατρο. Επίσης, 
αποτελέσματα φυματινοαντίδρασηςMantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. .( Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, και 
αποτελέσματα φυματινοαντίδρασηςmantoux, μπορούν να τα προσκομίσουν οι 
γονείς έως την ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2021-2022, δηλαδή μέχρι 
τον Σεπτέμβρη του 2021), καθώς και ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του 
παιδιού )  (ειδικό έντυπο διατίθεται από το site του δήμου www.velventos.gr) 
 
στ) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, προηγούμενου φορολογικού έτους. 
 
ζ) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας(λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφελείας κλπ) 
 
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599(αναγράφεται η οικογενειακή κατάσταση, κάποια 
ιδιαιτερότητα π.χ διαζύγιο, χηρεία κλπ). 
 
θ) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερόμενων 
δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη άδειας νόμιμης 
παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις  ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις . 
  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Δημόσιος Τομέας/Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών 
1. Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας (τακτικοί, αορίστου και ορισμένου χρόνου) 
2. Αντίγραφο ενσήμων του τελευταίου έτους (ορισμένου χρόνου) ή αναγγελία 
πρόσληψης 
Ιδιωτικός Τομέας 
1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη 
2. Αντίγραφο ενσήμων του τελευταίου έτους (ορισμένου χρόνου) ή αναγγελία 
πρόσληψης ή εργάσιμο. 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ 
2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα  
Εταίροι σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 



1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές 
2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον 
Ο.Γ.Α. (για το προηγούμενο έτος) 
Άνεργοι 
1. Βεβαίωση ανεργίας ή αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ. 
  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
Δικαιολογητικά που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση 
1. Αντίγραφο διαζευκτηρίου.  
2. Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου.  
3. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. 
4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του  
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα 
 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
Για τις επανεγγραφές απαιτούνται ‘όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από το 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εφόσον δεν έχει προκύψει αλλαγή. 
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
Για το σχολικό Έτος 2022-2023 δεν θα καταβάλλονται τροφεία από τους γονείς 
των νηπίων. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Δικαίωμα εγγραφής έχουν ,κατά προτεραιότητα, τα νήπια εργαζόμενων  μητέρων 
,που είναι 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παιδικού 
Σταθμού (01-09-2022).    
Οι αιτήσεις θα εγκριθούν με κριτήριο την ηλικία, τη βεβαίωση εργασίας της 
μητέρας και κοινωνικά κριτήρια. 
 
Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, γίνονται  δεκτές αιτήσεις κατά προτεραιότητα 
εργαζόμενων μητέρων, και το μήνα Φεβρουάριο, με την προϋπόθεση ότι 
υπηρετεί το απαραίτητο προσωπικό και το επιτρέπουν οι χωροταξικές ανάγκες του 
Παιδικού Σταθμού(Οι αιτήσεις για παιδιά που κλείνουν τα 2.5, μέχρι 28-02-2023, 
γίνονται στην προαναφερθείσα ημερομηνία). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλέφωνο: 2464031452 (καθημερινά από 08:00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.) στην Αν. 
Προϊσταμένη του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κα Λόκανα 
Ευθυμία. 
 

ΛΟΚΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 

Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

 



Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της 
αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υποβολή αιτήσεων, νέων εγγραφών /επανεγγραφών νηπίων  στον 
Παιδικό Σταθμό Δήμου Βελβεντού, για το σχολικό έτος 2022-2023. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2022. 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

 

         Η Πρόεδρος                  Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)      (υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 11 Μαΐου 2022 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 

 
 

 

Μαλλού Βάια 
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