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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

του Δήμου Πρέβεζας για το σχολ έτος 2018-2019 

Μετά  την  υπ'αριθμ.  5180/14-6-2018 πρόσκληση  ενδιαφέροντος  η  Ε.Ε.Τ.Α.Α  καλεί  τους

ενδιαφερόμενους  γονείς  να  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  “εναρμόνιση  επαγγελματικής

οικογενειακής ζωής έτους 2018-2019”.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η Ε.Ε.Τ.Α.Α τα τελικά

αποτελέσματα θα εναρτηθούν στην ιστοσελίδα της στις 29-7-2018. 

Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στις δομές από 30-7-2018 ως 3-9-2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στους Παιδικούς Σταθμούς επιλογής τους για πληροφορίες και

την  εγγραφή  του  τέκνου  τους  κατά  τις  ημερομηνίες  30  ,31  Ιουλίου  και  την  καταληκτική

ημερομηνία όπως προσδιορίζεται από την ΕΕΤΑΑ δηλ στις 3-9-2018 .

Ενημερωτικά  για  τους  γονείς  που  θα  εγγράψουν  το  παιδί  τους  σε  βρεφικό  τμήμα  Δ.Ε

Πρέβεζας πληροφορούνται ότι κατά την 30η-7-2018 ημέρα Δευτέρα θα πρέπει να προσέλθουν

στον Β.Σ.Ο.Φ (Δ Σολωμού 20 - περιοχή Υδατόπυργου) στις 7 π.μ για να κάνουν την εγγραφή

με  σειρά προτεραιότητας  (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο)  που θα τηρηθεί  από το  γραφείο  του

Παιδικού Σταθμού.

Στις 1, 2 και 3 Αυγούστου 2018 οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και την εγγραφή του τέκνου

τους θα απευθύνονται στο γραφείο των Παιδικών Σταθμών στο Δημαρχείο Πρέβεζας . 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς για την εγγραφή είναι :

1) Εξουσιοδότηση έντυπη της Ε.Ε.Τ.Α.Α

2) Voucher -αξία τοποθέτησης 

3) Kαταγραφή ερωτηματολογίου εισόδου

4) Φωτυπία ταυτότητας 

5) Γνωστοποίηση αρμόδιας Δ.Ο.Υ μητέρας

6) Α.Μ.Κ.Α νηπίου 
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Στις 3-8-2018 θα αναρτηθεί στο γραφείο των Παιδικών Σταθμών ( Δημαρχείο Πρέβεζας )έγγραφο

ενημερωτικό για τις ημέρες που θα δίνονται πληροφορίες για τις εγγραφές παιδιών μέσω ΕΣΠΑ .

Οι εγγραφές παιδιών μέσω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν -αναρτηθούν στους

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και το γραφείο του Τμήματος Παιδικών Σταθμών ( Δημαρχείο

Πρέβεζας) πριν τα τέλη μηνός Ιουλίου . 

Η έναρξη της σχολ . χρονιάς 2018-2019 για τα νήπια – βρέφη που θα εγγραφούν με απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου και μέσω ΕΣΠΑ θα είναι η 3η -9-2018 . 

 

Η εντεταλμένη σύμβουλος       

Ελευθερία Αγγέλη - Παπαϊωαννίδου
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