
Ανακοίνωση για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

Παλαμά και Προαστίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς-κηδεμόνες ότι,  η περίοδος υποβολής
αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων, για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023,
θα διαρκέσει από ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ 2022 έως ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Τα νήπια να συμπληρώνουν τα 2,5 έτη μέχρι 30 Αυγούστου 2022.
Επίσης θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις για τα νήπια που θα συμπληρώνουν τα 2,5 έτη
κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-2023.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ:

α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού

    (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

β) Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού

γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2021

δ) Βεβαίωση γιατρού

ε) E-mail επικοινωνίας της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.
(Πατρ. Γρηγορίου Ε’ & Παπάγου) και ώρες 08:00-14:00.

Υπενθυμίζουμε  ότι  οι  Παιδικοί  Σταθμοί  του  Δήμου  Παλαμά  είναι  ενταγμένοι  στο
πρόγραμμα  «Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής»  και
«Πρόγραμμα  οικονομικής  στήριξης  οικογενειών  με  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας»
(ΕΣΠΑ) της ΕΕΤΑΑ. Οι γονείς που εμπίπτουν στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει
να  υποβάλλουν  τη  σχετική  αίτηση  και  σε  αυτό  και  να  παραλάβουν  την  αξία
τοποθέτησης  (voucher).  Οι  αιτήσεις  για  τη  συγκεκριμένη  δράση  υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μετά από ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ. Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή
νηπίων  στους  παιδικούς  σταθμούς,  θα  ανακοινωθούν  μετά  την  ανακοίνωση  των
αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ. Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στα
γραφεία  του  ΔΟΠΑΠΑΠ  για  την  υποβολή  της  ηλεκτρονικής  αίτησης  της  ΕΕΤΑΑ.
Βασική  προϋπόθεση  είναι  να  έχει  υποβληθεί  το  εκκαθαριστικό  σημείωμα  του
οικονομικού έτους 2021.

Προτεραιότητα εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-
2023 έχουν: 

α) τα παιδιά που έχουν εγκριθεί με voucher 

β) τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση παρ’ όλα αυτά δεν εγκρίθηκαν 

γ)  εφ’ όσον απομείνουν  κενές θέσεις όλα τα υπόλοιπα παιδιά.

Πληροφορίες: Βησσαρίου Βασιλική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2444029095
Email ps  .  palama  @  gmail  .  com  

mailto:ps.palama@gmail.com



