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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

             ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 274 / 22-04-2020 

             ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 5 

 

Απόσπασµα από το πρακτικό της 08
ης

 Τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει οµόφωνα την τροποποίηση των Β.2.β και Β.2.γ παραγράφων 

της υπ’ αρ. 920/2017 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε συµπλήρωση 

και επαναδιατύπωσή τους σχετικά µε την πρόβλεψη για απαλλαγή των 

υπερπολύτεκνων οικογενειών από την καταβολή τροφείων για τη 

φιλοξενία βρεφών/νηπίων στους δηµοτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 

Σήµερα στις 22 Απριλίου 2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
συνήλθε σε συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συµβούλους, που επιδόθηκε 
στις 16-04-2020 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 177 παρ.1 περ. 
β του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019. 
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της 
δηµόσιας υγείας και σύµφωνα µε την υπ' αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020), ύστερα από συµπληρωµατική πρόσκληση 
που στάλθηκε από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 21-04-2020 για την 
αλλαγή του τρόπου συνεδρίασης αντί για δια περιφοράς να πραγµατοποιηθεί µε 
τηλεδιάσκεψη.   
 

Από τα 49 µέλη ήταν: 
 

Παρόντες: 42 

 

1. Τσαβλής ∆ρόσος 
2. Αρβανίτης Ελευθέριος 
3. Αρχοντή Χριστίνα 
4. Αβαρλής Γεώργιος 
5. Αηδονά ∆έσποινα (Νέλλη) 
6. Αηδονόπουλος Χαράλαµπος  
7. Ακριτίδου ∆ήµητρα 
8. Αλεξίου - Στυλιάδη ∆ήµητρα 
9. Αρβανιτίδου Μαρία 
10. Βαρσάµη Ναταλία 
11. Βούγιας Σπυρίδων 
12. Γαζάκης Αντώνιος 
13. Γάκης Βασίλειος 
14. ∆αγκλής ∆ηµήτριος 
15. ∆ηµητριάδης Σωκράτης 

22. Κοσµοπούλου Ιωάννα 
23. Καλφακάκου Γλυκερία (Ρία) 
24. Κούπκας Μιχαήλ 
25. Κουράκης Αντρέας 
26. Κουριαννίδης Ιωάννης 
27. Κυριζίδης Εφραίµ (Μάκης) 
28. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 
29. Λεκάκης Πέτρος 
30. Λιακόπουλος Στυλιανός 
31. Μπαρµπουνάκης  Αθανάσιος-Αλέξανδρος 
32. Μωυσίδης Βασίλειος 
33. Νασιούλας Ιωάννης 
34. Νοτοπούλου Αικατερίνη 
35. Ορφανός Γεώργιος 
36. Πασχαλίδου Μαρία 

ΑΔΑ: 64ΧΡΩΡ5-ΑΙ2



2 

16. Ζαριανόπουλος Σωτήριος 
17. Ζεϊµπέκης Νικόλαος 
18. Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος 
19. Ιακώβου Κωνσταντίνος 
20. Καλαϊτζίδης Σταύρος 
21. Καραγιάννη Μαρία 

37. Σπανού Ιωάννα 
38. Τανιµανίδου Στεφανία 
39. Ταχιάος Νικόλαος 
40. Τζακόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 
41. Τρεµόπουλος Μιχαήλ 
42. Χρυσίδου Ελένη (Έλλη) 

Απόντες: 5 

1. Αγαθαγγελίδου Μαρία 
2. Αβραµίδου Ίνγκα (Άννα) 
3. Κούδας Γεώργιος 

4. Πατέλης Θεόφιλος 
5. Ρακκάς Γεώργιος 

 

Τέθηκαν σε αργία: 2 
Σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 526/20-09-2019 και 528/20-09-2019 διαπιστωτικές πράξεις του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
∆ιονύσιος Ψωµιάδης και Παναγιώτης Ψωµιάδης τέθηκαν σε αργία. Σε συνέχεια των 
ανωτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 42 του Ν. 4555/2018. 
 
Από τους 6 Προέδρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ∆ηµοτικής Ενότητας 
Τριανδρίας: 
 
Παρόντες: 3 
 

1. Καλαϊτζίδου Ελισσάβετ (Γ΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
2. Τερψίδου Κρυσταλία (∆΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
3. Αβραµίδης Στέφανος (Κοινότητα Τριανδρίας) 

Απόντες: 3 

 

1. Βεϊζαδές Απόστολος (Α΄Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
2. Βαβούρας Κωνσταντίνος (Β΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 
3. Αθανασιάδου Ελισάβετ (Ε΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης) 

 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 6 
του Ν. 4555/2018. 

 

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγνή Κόλια και από την 
υπάλληλο του ανωτέρω τµήµατος Κατράνα Αικατερίνη. 
Αριθµός θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 5   
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 5 θέµα Ηµερήσιας 
∆ιάταξης «Τροποποίηση των Β.2.β και Β.2.γ παραγράφων της υπ’ αρ. 920/2017 
Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε συµπλήρωση και επαναδιατύπωσή τους 
σχετικά µε την πρόβλεψη για απαλλαγή των υπερπολύτεκνων οικογενειών από την 
καταβολή τροφείων για τη φιλοξενία βρεφών/νηπίων στους δηµοτικούς 
βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆ήµου Θεσσαλονίκης» αναφερόµενος στην υπ’ αρ. 
341/15-04-2020 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής, το σκεπτικό της οποίας το 
σκεπτικό της οποίας έχει ως εξής: 
«Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη: 
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α)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 3 του Ν.4623/2019.  
β) Τη µε αριθµ.568/26-03-2014 (Α∆Α:ΒΙΞΡΩΡ5-1ΤΜ) απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής όσον αφορά: «α)Μείωση των τροφείων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς 
Σταθµούς και ρύθµιση του τρόπου καταβολής τους β)Τροποποίηση της παρ.1 του 
άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του κανονισµού λειτουργίας των 
Παιδικών Σταθµών και γ) Παραποµπή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση». 
γ) Τη µε αριθµ.459/31-03-2014 (Α∆Α:ΒΙΦΓΩΡ5-ΞΙΗ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µε την οποία εγκρίθηκε «α) η µείωση των τροφείων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς 
Σταθµούς και η ρύθµιση του τρόπου καταβολής τους β) η τροποποίηση της παρ.1 του 
άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του κανονισµού λειτουργίας των 
Παιδικών Σταθµών». 
δ)Την υπ'αριθµ. 1543/24-09-2014 (Α∆Α:ΩΘΒ5ΩΡ5-ΩΞΘ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής αναφορικά µε τη συµπλήρωση της υπ'αρ. 568/26-03-2014 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: Μείωση των τροφείων στους ∆ηµοτικούς 
Παιδικούς Σταθµούς και ρύθµιση του τρόπου καταβολής τους.   
ε) Την υπ'αριθµ. 1053/29-09-2014 (Α∆Α:Β89ΧΩΡ5-ΕΥΠ) απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αναφορικά µε τη συµπλήρωση της υπ'αριθµ. 459/31-03-2014 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά στη µείωση τροφείων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς 
Σταθµούς.  
στ) Τη µε αριθµ.1063/21-06-2017 (Α∆Α:ΨΒΞΗΩΡ5-ΛΘ7) απόφαση  Οικονοµικής 
Επιτροπής που αφορά: «Α) Ανάκληση της µε αριθ.1543/2014 Α.Ο.Ε., Β) 
Τροποποίηση µε συµπλήρωση και επαναδιατύπωση των παραγράφων 1.Α, 1.Β και 
1.Γ, της µε αριθ. 568/2014 Α.Ο.Ε., σχετικά µε τα τροφεία των δηµοτικών παιδικών 
σταθµών». 
ζ) Τη µε αριθµ.920/26-06-2017 (Α∆Α:ΩΓΕ4ΩΡ5-3Σ6) απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε «α) η ανάκληση της µε αριθ.1053/2014 Απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου., β) η τροποποίηση των παραγράφων 1.Α, 1.Β και 1.Γ, της 
υπ΄αρ. 459/2014 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε τα τροφεία των 
∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών». 
η) Την υπ'αριθµ. 1127/29-08-2016 (Α∆Α:ΨΟΨΤΩΡ5-Φ0∆) απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αναφορικά µε την τροποποίηση της υπ'αριθµ. 1175/2007 απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί Κανονισµού Λειτουργίας Παιδικών Σταθµών ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, ως προς το άρθρο 4 “∆ικαίωµα εγγραφής και εγγραφή των παιδιών” 
θ) Τη µε αριθµ.πρωτ.114205/13-04-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Παιδικών 
Σταθµών (Τµήµα Παιδικών Σταθµών & Εποπτείας) στο σκεπτικό της οποίας 
αναφέρονται τα εξής:  
 

‘’Σχετικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής:. 
Με την 1063/21-06-2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΒΞΗΩΡ5-ΛΘ7) 
που εγκρίθηκε µε την 920/26-06-2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 
ΩΓΕ4ΩΡ5-3Σ6), κωδικοποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις που αφορούν την 
καταβολή τροφείων για τη φιλοξενία βρεφών/νηπίων στους δηµοτικούς 
παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆.Θεσσαλονίκης. 
Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Χαράλαµπος Αηδονόπουλος, µε το υπ’ αρ. 
πρωτ. 7718/10.1.2020 έγγραφό του, λαµβάνοντας υπόψη «την εισήγηση του 
∆ηµάρχου για την οικονοµική κρίση που σοβεί εδώ και µία δεκαετία µε την 
παρεπόµενη ανθρωπιστική κρίση, διαπιστώνοντας πέρα από τις ψυχικές και 
διατροφικές επιπτώσεις της την επίταση της ήδη υπάρχουσας υπογεννητικότητας στη 
χώρα µας», ζήτησε τη συµπλήρωση  των υπαρχουσών  διευκολύνσεων προς τις 
πολυτεκνικές οικογένειες µε «την πλήρη απαλλαγή των τέκνων των υπερπολύτεκνων 
οικογενειών, νοούµενων από 6 και άνω τέκνα, ασχέτως ηλικίας, από κάθε συµµετοχή, 
εισφορά, δίδακτρα και τροφεία όλων των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον ∆.Θ. και 
τα Νοµικά του Πρόσωπα.». 
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Για το λόγο αυτό και λαµβάνοντας  υπόψη:  
� Το άρθρο 3 του ν.4623/2019 «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήµατα.» (134 Α’) 

� Τις διατάξεις του ν.4555/ 2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 
τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας- Ενίσχυση της 
συµµετοχής- Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ 
Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (133  Α’)   

� Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 58 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
(87 Α’) 

� Την υπ΄ αριθµ. 83000/ 2012 Απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου (3360 Β’) όπως αυτός διορθώθηκε - συµπληρώθηκε και 
ισχύει σήµερα. 

� Τον Κανονισµό Λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών σταθµών, όπως 
εγκρίθηκε µε την µε αρ. 1587/12-11-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
(Α∆Α: Ω∆∆0ΩΡ5-ΒΟ∆), 

� Τη µε αρ. 390/2020 απόφαση ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης(Α∆Α:63ΜΙΩΡ5-Ζ96) 
«Τροποποίηση της υπ’αριθµ.10592/03-09-2019 (Α∆Α: 618ΧΩΡ5-∆Ι7) 
Απόφασης ∆ηµάρχου µε θέµα: “Ορισµός Αντιδηµάρχων ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης”», 

� Την υπ’ αρ. 10641/2019 απόφαση ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης (Α∆Α: 6ΣΛΣΩΡ5-
ΗΨΓ) σχετικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής 
Πολιτικής κ. Χαράλαµπο Αηδονόπουλο, 

� Τη µε αριθ. 1063/21-06-2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
ΨΒΞΗΩΡ5-ΛΘ7) που εγκρίθηκε µε τη µε αριθ.  920/26-06-2017 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΩΓΕ4ΩΡ5-3Σ6), 

� Το υπ’ αρ. πρωτ. 7718/10-1-2020 έγγραφό του Αντιδήµαρχου Κοινωνικής 
Πολιτικής κ. Χαράλαµπου Αηδονόπουλου, όπου διαπιστώνεται η αναγκαιότητα 
στήριξης των πολυτεκνικών οικογενειών,  

 
η Υπηρεσία µας προτείνει τη συµπλήρωση της µε αριθ. 1063/21-06-2017 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΒΞΗΩΡ5-ΛΘ7), ως εξής: 
Α.  Τη  συµπλήρωση της παραγράφου Β.2.β που αναφέρεται στους έχοντες δικαίωµα 
απαλλαγής από την καταβολή τροφείων µε την κατηγορία των υπερπολύτεκνων, όπου 
ως υπερπολύτεκνη νοείται η οικογένεια µε 6 τέκνα και άνω. 
Β. Τη συµπλήρωση της παραγράφου Β.2.γ που αναφέρεται στα δικαιολογητικά που 
πρέπει να προσκοµίσουν οι έχοντες δικαίωµα απαλλαγής από την καταβολή τροφείων, 
µε την πρόβλεψη της προσκόµισης πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής 
κατάστασης και για την κατηγορία των υπερπολύτεκνων’’. 
 
ι) Το υπ΄αριθµ.πρωτ.7718/09-01-2020 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Κοινωνικής 
Πολιτικής. 
ια) Το υπ΄αριθµ.πρωτ.114161/13-04-2020 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης 
Παιδικών Σταθµών (Τµήµα Παιδικών Σταθµών & Εποπτείας) στο οποίο αναφέρονται οι 
λόγοι συζήτησης του θέµατος Ε.Η.∆. 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση έλαβε σχετική απόφαση.» 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά µε το θέµα. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

•••• την υπ’ αρ. 341/15-04-2020 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής, µε το υπ’ αρ. 
πρ. 114205/15-04-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

•••• την υπ΄ αρ. πρ. 114205/13-04-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Παιδικών 
Σταθµών (Τµήµα Παιδικών Σταθµών και Εποπτείας) 

•••• το υπ΄ αρ. πρ.7718/09-01-2020 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Κοινωνικής 
Πολιτικής 

•••• την υπ΄αρ. 920/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

•••• την υπ΄αρ. 1063/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

•••• το νέο Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 
3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013) 

•••• τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

•••• το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρµοδιότητες – Άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» το οποίο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 
«Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων» 

•••• το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 177 παρ.1 περ. β του Ν. 4635/2019 

•••• το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 µε το οποίο 
τροποποιήθηκε η παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου 

•••• το άρθρο 69 του Ν. 3852/2010 

•••• το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 
 
προχώρησε σε ψηφοφορία. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το θέµα και προχώρησε στην 
λήψη της παρακάτω απόφασης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Α.    Εγκρίνει τη συµπλήρωση και επαναδιατύπωση τής παραγράφου Β.2.β της υπ΄αρ. 
920/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την κατηγορία των υπερπολύτεκνων, 
ως εξής: 
 
 

Β.2.β    Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων: 
α)  Παιδιά ορφανά από δύο γονείς. 
β)  Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα. 
γ) Παιδιά των ανάδοχων οικογενειών που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο 
«ΑΓΙΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» για το χρονικό διάστηµα της αναδοχής. 
δ) Παιδιά απόρων φοιτητών (αµφοτέρων γονέων προπτυχιακών φοιτητών στην 
πρώτη σχολή φοίτησης) εφόσον προσκοµίζεται βεβαίωση τής γραµµατείας της 
Σχολής που φοιτούν, ανανεωνόµενη κάθε χρόνο, από την οποία αποδεικνύεται  η 
πρόοδός τους. 
ε)  Παιδιά υπερπολύτεκνων οικογενειών, όπου ως υπερπολύτεκνη νοείται η οικογένεια 
µε έξι (6) τέκνα και άνω. 
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Β.  Εγκρίνει τη συµπλήρωση και επαναδιατύπωση τής παραγράφου Β.2.γ της 
υπ΄αρ. 920/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής: 
 

Β. 2.γ  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάταξη παιδιού σε κάποια 
από τις ειδικές κατηγορίες είναι τα εξής: 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

1. Παιδιά πολύτεκνης/ 
υπερπολύτεκνης οικογένειας. 

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης. 
(Σε περίπτωση παιδιών εκτός γάµου ή που 
προέρχονται από διαφορετικούς γάµους 
απαιτείται και πιστοποιητικό πολυτεκνίας 
από την Ανωτάτη Συνοµοσπονδία 
Πολυτέκνων Ελλάδος.) 

2. Παιδιά µονογονεϊκής οικογένειας:    

- Παιδιά άγαµων γονέων  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής  
κατάστασης.  

- Παιδιά γονέων που τελούν σε 
χηρεία  

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

- Παιδιά γονέων που έχουν κατά  
   αποκλειστικότητα τη γονική 
µέριµνα 

∆ικαστική Απόφαση 

- Παιδιά ορφανά   Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

3. Παιδιά στρατευµένων Βεβαίωση από το στρατό, για την περίοδο 
που ο γονέας είναι  στρατιώτης. 

4. Παιδιά απόρων φοιτητών 
(αµφοτέρων γονέων) 

Πρόσφατη βεβαίωση της γραµµατείας της 
Σχολής για το εξάµηνο στο οποίο φοιτούν. 
(Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές στην 
πρώτη σχολή φοίτησης.) 

5. Παιδιά αναδόχων οικογενειών  Βεβαίωση Βρεφοκοµείου Αγίου Στυλιανού 
περί αναδοχής. 

 
 
Γ.  Η παρούσα  απόφαση έχει άµεση έναρξη ισχύος. 
 
∆. Κατά τα λοιπά, η υπ΄αρ. 920/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ισχύει ως έχει. 
 
Ε. Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

 

Θεσσαλονίκη 27-04-2020 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

 

 

 

∆ρ ∆ΡΟΣΟΣ ΤΣΑΒΛΗΣ 
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