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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2022-2023
Οι Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζακύνθου ενημερώνουν τους Γονείς που επιθυμούν να
καταθέσουν αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής για τα τέκνα τους για την περίοδο 2022-2023, ότι οι
αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Τρίτη 10 Μαΐου έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 καθημερινά και
ώρες από 09:00 π.μ. μέχρι 12:30 μ.μ.
Τα σημεία παραλαβής των σχετικών εντύπων αλλά και κατάθεσης αυτών είναι όλοι οι Βρεφικοί και
Παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ζακύνθου ( Η ταχυδρομική διεύθυνση και οι τηλεφωνικοί αριθμοί των
Σταθμών βρίσκονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ)
Η σχετική ανακοίνωση και τα απαιτούμενα έντυπα (Αίτηση, Δελτίο Υγείας και λοιπά δικαιολογητικά),
βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου
www.zakynthos.gov.gr όπως επίσης και σε όλους τους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς προς
παραλαβή.
Για την εγγραφή λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει οι ενδιαφερόμενοι
και η κατά σειρά προτίμηση επιλογής σταθμού, συνδυαστικά με την διεύθυνση κατοικίας ώστε η
κατανομή των παιδιών να γίνει χωροταξικά.
Οι αιτήσεις επανεγγραφής, σύμφωνα με τον κανονισμό, μοριοδοτούνται όπως και οι αιτήσεις νέας
εγγραφής προκειμένου να σύστημα επιλογής να είναι κοινωνικά δίκαιο.
Η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των αιτήσεων είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα των
θέσεων που θα προκύψουν σε κάθε Σταθμό, μετά από τη συμμετοχή του φορέα μας στο πρόγραμμα
ΕΣΠΑ. Συνεπώς, πρώτα θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ και
κατόπιν θα αναρτηθούν τα οικεία αποτελέσματα για τις εναπομείνασες θέσεις, σε κάθε έναν από τους
Σταθμούς μας. Γι’ αυτό τον λόγο προτρέπουμε όλους τους Γονείς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια για την
ένταξή τους στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και στο «Πρόγραμμα
Στήριξης Οικογενειών με παιδικά προσχολικής ηλικίας», της Ε.Ε.Τ.Α.Α., να υποβάλλουν κι εκεί αίτηση,
στο χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ
ΑΕ, για την πιθανότερη εξασφάλιση θέσης στις δομές μας με Αξία Τοποθέτησης. (VOUCHER).
Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών επέχουν θέση αποδοχής των όρων λειτουργίας της Διεύθυνσης
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ζακύνθου.
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Προϊσταμένες Τμημάτων κατά την
παραλαβή/υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής, καθώς και στο τηλ. της Διοίκησης των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών.: 26950 23551.
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