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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» αφού έχει λάβει υπόψη του, τους υφιστάμενους
υγειονομικούς κανόνες αποφυγής και διάδοσης του COVID-19 και στα πλαίσια
εξυπηρέτησης των γονέων, ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών βρεφών και
νηπίων για την σχολική περίοδο 2020 – 2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Από τη Παρασκευή 15-05-2020 όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα εγγραφής με τους εξής τρόπους:
1. Από την ιστοσελίδα του Δήμου (velovocha.gr / Ν.Π.Δ.Δ./ Ν.Π.Δ.Δ.
Ανέλιξη).
2. Με αποστολή των δικαιολογητικών σε e-mail του γονέα κατόπιν
τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού αιτήματος.
3. Από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Βραχατίου κατόπιν τηλεφωνικού
ραντεβού και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας με τους προαναφερόμενους
τρόπους (1 & 2).
Από τη Δευτέρα 25-05-2020 και έως τη Παρασκευή 19-06-2020 οι
ενδιαφερόμενοι γονείς καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά με τους εξής
τρόπους:
1. Με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στον αντίστοιχο με το
ενδιαφέρον τους, Βρεφονηπιακό Σταθμό. Όλα τα δικαιολογητικά θα
γίνονται δεκτά αφού φέρουν υπογραφή και αφού έχουν αποθηκευτεί σε
αρχείο pdf. Έγγραφα με μορφή διαφορετική δεν θα γίνονται δεκτά. Μετά
την επεξεργασία των δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου στο δηλούμενο e-mail.
2. Με παραλαβή από τον αντίστοιχο με το ενδιαφέρον τους, Βρεφονηπιακό
Σταθμό κατόπιν ραντεβού. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε γονέας
παραδίδει σε κλειστό φάκελο τα δικαιολογητικά και αποχωρεί άμεσα από
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τους χώρους των Σταθμών. Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών
θα αποστέλλεται ο αριθμός πρωτοκόλλου στο δηλούμενο e-mail.
Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται πιστά για
την αποφυγή συγχρωτισμού. Η διαδικασία εγγραφών πραγματοποιείται με
μοριοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Βρεφονηπιακών
Σταθμών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Μετά την λήξη της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων
κατάταξης θα ανακοινωθεί ο αριθμός προσφερόμενων θέσεων ανά σταθμό.
Την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων και εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτησηένστασης. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την εξέταση των
ενστάσεων στους παιδικούς σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒέλουΒόχας(velovocha.gr / Ν.Π.Δ.Δ. / Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη).

Πληροφορίες:
Τηλ.: 27410 56288 Βρεφονηπιακός Σταθμός Βραχατίου /
E-mail: paidvrahati@velovocha.gr
Τηλ.: 27420 32212 Βρεφονηπιακός Σταθμός Βέλου /
E-mail: paidvelo@velovocha.gr
Τηλ.: 27410 54370 Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζευγολατιού /
E-mail: paidzeugolatio@velovocha.gr
Τηλ.: 27410 50420 Γραφείο Διοίκησης /
E-mail: tsakonas@velovocha.gr
Τηλ.: 27410 50422 Γραφείο Διοίκησης /
E-mail: nikpapage@velovocha.gr

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Αθηνά Γιανναδάκη
ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

Μαρία Καλλίρη
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