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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η 
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1. Μπορείτε να «κατεβάσετε» στη συσκευή σας και να εκτυπώσετε το «ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΙΤΗΣΗΣ» και το 

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ» ή να τα παραλάβετε από την υπεύθυνη του 
Παιδικού Σταθμού. 

2. Το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ» θα το συμπληρώσετε και θα το υπογράψετε. 

3. Το «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ» θα το εκτυπώσετε ως έχει (κενό) και θα το 
προσκομίσετε στον/στην παιδίατρό σας για να το συμπληρώσει, να το σφραγίσει, να το 
υπογράψει και να σας το επιστρέψει συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο. 

4. Αφού μελετήσετε προσεκτικά το έγγραφο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα 
συγκεντρώσετε αυτά που σας αφορούν (κυρίως ανάλογα με την οικογενειακή σας 
κατάσταση και το εργασιακό σας καθεστώς). 

5. Θα τοποθετήσετε σε φάκελο όλα τα πρωτότυπα έντυπα («ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ», 
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ» καθώς και τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που θα έχετε 
συγκεντρώσει) και θα τα προσκομίσετε δια ζώσης στον Σταθμό της επιλογής σας.  Στο 
φάκελο  εξωτερικά θα έχετε γράψει το ονοματεπώνυμό σας  με την ένδειξη «Φάκελος 
Αίτησης Εγγραφής - ή Επανεγγραφής αν πρόκειται για επανεγγραφή- Προς 
Γραφείο Παιδικού Σταθμού……………………………». 

Τα τηλέφωνα των Σταθμών αναγράφονται στο «ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ» 

  Η παράδοση του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αυστηρά από τον ένα εκ των 

γονέων του παιδιού που πρόκειται να εγγραφεί μετά από τηλ. Επικοινωνία με 

τον/την υπεύθυνο/η του  Παιδικού Σταθμού σε προγραμματισμένο ραντεβού. 

 Παρακαλείστε να μην έχετε ελλείψεις στα απαραίτητα δικαιολογητικά, να έχετε 

αναγράψει ευκρινώς τα ζητούμενα επί της αίτησης στοιχεία καθώς επίσης και τα 

τηλέφωνα επικοινωνίας σας στα οποία θα είστε διαθέσιμοι για διευκρινήσεις αν 

χρειαστεί. 

 Παρακαλείστε να συγκεντρώσετε αυστηρά τα δικαιολογητικά που ζητούνται και να 

μην προσκομίσετε διαφορετικά έγγραφα, μη απαιτούμενα. 

 Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη υπηρεσιακή διαδικασία 

καταγραφής, αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων με βάση τα έγκυρα 

δικαιολογητικά που θα έχετε προσκομίσει και τη μοριοδότηση που θα έχει 

προκύψει από αυτά. 

Δυνητικά αιτούντες για τους Παιδικούς Σταθμούς είναι οι γονείς των οποίων τα 
παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η/1/2019 και μέχρι την 28η/2/2020, δηλαδή να έχουν 
συμπληρώσει τουλάχιστον την ηλικία των 30 μηνών την 1η Σεπτεμβρίου του 2022. 

Η ηλικία των παιδιών υπολογίζεται όπως αυτή συμπληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Οι γονείς των παιδιών που έχουν γεννηθεί το 2018 πρέπει να έχουν ήδη απευθυνθεί 
σε Νηπιαγωγείο. 
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
 
Οι αιτήσεις των εγγραφών μοριοδοτούνται και κατατάσσονται σε φθίνουσα κλίμακα. 
Μπορείτε να πληροφορείστε επ’ αυτού από το σχετικό αρχείο που επισυνάπτεται. 
Μοριοδοτούνται εκ νέου και οι αιτήσεις επανεγγραφής προκειμένου να 
επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των οικογενειών των αιτούντων, ώστε το σύστημα 
επιλογής να είναι δυναμικό και κοινωνικά δίκαιο. 

Η μοριοδότηση γίνεται με βάση κοινωνικοοικονομικά και εργασιακά κριτήρια, αρχής 
γενομένης από τους εργαζόμενους γονείς, τις ασθενέστερες τάξεις, ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, καθώς επίσης και με κριτήρια εντοπιότητας (δημότες και κάτοικοι 
μοριοδοτούνται για την μία εκ των δύο ιδιοτήτων ισότιμα). 

Την αξιολόγηση της πληρότητας των αιτήσεων, την μοριοδότηση τους και την εισήγηση 
των εγγραφών- επανεγγραφών προς τον Δήμο, επιμελείται Επιτροπή, αποτελούμενη 
από τον Προϊστάμενο του Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως, μία εκ των παιδαγωγών του 
Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως και μία υπάλληλο του Δήμου Ζαχάρως. 

Τα αποτελέσματα της κατάταξης και η τελική εγγραφή των παιδιών ανά Σταθμό θα 
ανακοινωθούν μετά από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των αιτούντων μέσω 
του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής – 
ΕΣΠΑ». 

Η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των εν λόγω («δημοτικών») 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 και τις θέσεις που θα έχουν 
ήδη καλυφθεί μέσω «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher) από την ΕΕΤΑΑ. 

Η τελική κατάταξη των δημοτικών αιτήσεων θα αναρτηθεί σε κάθε σταθμό με το αρχικά 
του ονόματος των γονέων και του παιδιού (σε αβάπτιστα βρέφη θα αναγράφεται 
«ΑΚΟ») 

Αφού σας παροτρύνουμε να υποβάλετε την αίτησή σας στις παιδαγωγικές μας δομές, σας 
επισημαίνουμε ότι είναι εξόχως σημαντικό να υποβάλετε επίσης αντίστοιχη αίτηση για τη 
δομή «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, όταν αυτό 
ανακοινωθεί από τον Φορέα υλοποίησής του (ΕΕΤΑΑ), προκειμένου να εξασφαλίσετε 
θέση στο Σταθμό  εντελώς δωρεάν. 

Για πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα περίοδο εγγραφών μπορείτε να επικοινωνείτε 
κατά τις ώρες 09.00-12.00 στα τηλέφωνα 
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