
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας σας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις εγγραφών 

για το σχολικό έτος 2020-2021 στους Παιδικούς Σταθμούς που υπάγονται στην Επιχείρηση 

θα ξεκινήσουν από 26 Μαΐου 2020 και θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου 2020. 

Οι αιτήσεις εγγραφών θα υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία με τους εξής 

τρόπους: 

1. Με αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων - κηδεμόνων στους Παιδικούς Σταθμούς, 

κατόπιν συνεννόησης με τις Διευθύντριές τους για ραντεβού. 

 

2. Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

ευκρινώς σκαναρισμένα. 

 

 Στοιχεία επικοινωνίας Παιδικών Σταθμών: 

ΔΟΜΗ 
Ημέρες 
επικοινωνίας 

Ώρες 
επικοινωνίας 

Τηλ. 
Επικοινωνίας 

E-mail 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΦΥΤΟΥ 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

09:00 π.μ. - 
13:00 μ.μ. 

23740-91.109 paidikosathitou@gmail.com 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

09:00 π.μ. - 
13:00 μ.μ. 

23740-44.148 stampoulipopi@gmail.com 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

09:00 π.μ. - 
13:00 μ.μ. 

23740-71.131 kiriaki89@gmail.com 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

09:00 π.μ. - 
13:00 μ.μ. 

23740-81.883 paidikosn.fokea@gmail.com 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

09:00 π.μ. - 
13:00 μ.μ. 

23740-63.390 paidikospefk@gmail.com 

 

Δικαίωμα αίτησης εγγραφής για το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν τα νήπια που κλείνουν τα 

2,5 έτη σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους (1 Σεπτεμβρίου 2020-31 Ιουλίου 2021). 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα 

του παιδιού. 



β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική 

πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (για τους 

αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο). 

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν 

εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των 

αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της 

σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες χρειάζεται δήλωση έναρξης επιτηδεύματος.  

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που 

είναι άνεργοι. 

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς 

και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά 

ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, 

όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και 

αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. 

ζ) Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προαναφερόμενων 

δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα 

μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο. 

 

Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά: 

 

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου. 

2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού έτους 2019. 

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα εγκρίνονται. 

Όλες οι αιτήσεις θα υπάγονται σε σύστημα μοριοδότησης για την τελική τους επιλογή. 

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 23740-

20064. 

 


