
 

 

 
 

 

        Λαμία, 20 Ιουλίου 2020 

 

Θέμα: Έναρξη αιτήςεων-εγγραφών μέςω προγράμματοσ ΕΣΠΑ “Εναρμόνιςη 

Οικογενειακήσ και Επαγγελματικήσ Ζωήσ ςτουσ Βρεφονηπιακούσ και Παιδικούσ 

Σταθμούσ του Δήμου Λαμιέων για το ςχολικό έτοσ 2020-2021  

 

Την Παραςκευή 17 Ιουλίου ξεκίνηςε η προθεςμία για την υποβολή των 

αιτήςεων για τη δράςη του ΕΣΠΑ "Εναρμόνιςη Οικογενειακήσ και Επαγγελματικήσ 

ζωήσ" (περιςςότερεσ πληροφορίεσ δείτε ςτη ςελίδα τησ ΕΕΤΑΑ), οι οποίεσ αφορούν και 

ςτισ δομέσ του Δήμου μασ. Υπενθυμίζεται ότι η προθεςμία λήγει την Τετάρτη 5 

Αυγούςτου. 

Δικαίωμα εγγραφήσ ςτουσ βρεφονηπιακούσ και παιδικούσ ςταθμούσ του Δήμου 

έχουν τα παιδιά που είναι γεννημένα από 01-01-2017 έωσ και 31-03-2019 και πιο 

ςυγκεκριμένα: ςτα βρεφικά τμήματα έχουν τα βρέφη που γίνονται 18 μηνών έωσ και το 

τέλοσ Σεπτεμβρίου του 2020 και μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών, ενώ ςτα νηπιακά 

τμήματα έχουν όλα τα παιδιά που γίνονται 2,5 ετών ωσ το τέλοσ Σεπτεμβρίου του 2020 

και μέχρι την ηλικία εγγραφήσ τουσ ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη. 

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτεσ, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων, μπορούν να 

υποβάλλουν την αίτηςη τουσ μόνο ηλεκτρονικά, μέςω τησ ειδικήσ εφαρμογήσ ςτην 

ιςτοςελίδα τησ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) κάνοντασ χρήςη των 

κωδικών-διαπιςτευτηρίων  Taxisnet . 

Οι ανακαινιςμένοι Σταθμοί μασ, καθώσ και οι εξωτερικοί χώροι τουσ (ςτουσ 

οποίουσ ολοκληρώνονται εντόσ των καλοκαιρινών μηνών οι παρεμβάςεισ αναβάθμιςησ 

και εγκατάςταςησ παιχνιδιών που αντιςτοιχούν ςτην ηλικία των παιδιών που 

https://www.eetaa.gr/


 

 

φιλοξενούν), πληρούν τουσ αυςτηρούσ κανόνεσ αςφάλειασ που θέτει το ιςχύον 

νομοθετικό πλαίςιο. Τέλοσ, θα θέλαμε να ςασ πληροφορήςουμε ότι την επόμενη 

ςχολική χρονιά ςτισ ήδη παρεχόμενεσ από τουσ Σταθμούσ μασ υπηρεςίεσ (πχ 

παιδίατροσ, γυμναςτήσ, μουςικόσ, ψυχολόγοσ, κοινωνικόσ λειτουργόσ) 

διερευνάται και η δυνατότητα μεταφοράσ των μαθητών. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Βρεφονηπιακοί ςταθμοί (φιλοξενοφν παιδιά από 18 μηνϊν ζωσ την ηλικία εγγραφήσ ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη χωριςμζνα ςε 
2 ηλικιακζσ ομάδεσ α) 18 μηνϊν ζωσ 2,5 χρονϊν και β) από 2,5 χρονϊν και πάνω)

** Παιδικοί ςταθμοί (φιλοξενοφν παιδιά από 2,5 χρονϊν ζωσ την ηλικία εγγραφήσ ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη)

Στοιχεία επικονωνίασ δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών ςταθμών

Α/Α Όνομα Διεφθυνςη Τηλζφωνο E-mail

1 Α' Παιδικόσ ταθμόσ Τψηλάντη & Μακροποφλου, Άνοιξη 2231022348

2 Β' Παιδικόσ ταθμόσ Αθηνϊν 32 2231032969, 2231026512

3 Γ' Βρεφονηπιακόσ ταθμόσ Πιςτόλη & Αδάνων 8, Νζα Μαγνηςία 2231028658

4 Σ' Βρεφονηπιακόσ ταθμόσ Νήςου Ρω, Καλφβια 2231029357

5 Ζ' Βρεφονηπιακόσ ταθμόσ Αγ. Παραςκευήσ & Γαλανοφ, Γαλανζικα 2231052337

6 Η' Παιδικόσ ταθμόσ ταυρόσ 2231061705

1.paidikos@lamia-city.gr

b.paidikos@lamia-city.gr

3.paidikos@lamia-city.gr

6.paidikos@lamia-city.gr

bourouni@lamia-city.gr

8.paidikos@lamia-city.gr


