
     

       ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ   

 

 

 

    Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Κασσάνδρας κατόπιν της  Δ1α/Γ.Π.οικ. 6877/29-

01-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»  & σύμφωνα με  την έκτακτη 

ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας  οπού η Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής 

εντάσσεται :  Στο επίπεδο Β – Αυξημένου Κινδύνου του Χάρτη Υγειονομικής 

ασφάλειας  και προστασίας,  

                                                

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

 

 Την λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών  
 

 Για την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών:  

                    

             Την συνέχιση της δια ζώσης λειτουργίας όλων των δομών παιδικής φροντίδας 

του Δήμου μας .     

    Σύμφωνα με τις οδηγίες έχει  ενημερωθεί  το  προσωπικό των παιδικών σταθμών της 

Δημοτικής Επιχείρησης   σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις 

απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη 

από τη νόσο COVID-19 και γενικά την ασφαλή λειτουργία των εν λόγω σταθμών. 

 

 

 Την αναστολή λειτουργίας των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης:  

 

 

 Για την λειτουργία του Ωδείου : 

 

Η διδασκαλία των ατομικών – ομαδικών μαθήματων / οργάνων θα συνεχίσουν να  

γίνονται με τηλε-εκπαιδευση    

 

 Για την λειτουργία της Φιλαρμονικής : 

 

 Η διδασκαλία των ατομικών μαθήματων / οργάνων θα γίνονται με τηλε-

εκπαιδευση  σε συνεννόηση με  τον εκάστοτε καθηγητή.  

Όλα τα ομαδικά μαθήματα και οι γενικές πρόβες αναστέλλονται.  

 

  

 Για την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης : 

 

Συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας έως 8 Φεβρουαρίου   σύμφωνα με τις 

πρόσθετες οδηγίες  (Δ11/Γ.Ποικ4329/122)   

 



     Σε αυτήν εξαιρετικά δύσκολη στιγμή της πανδημίας κρίνεται αναγκαίο να 

περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να απευθύνονται στις υπηρεσίες της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης μόνο σε επείγουσα ανάγκη. 

    Όλες οι υπηρεσίες της Δημοτικής Επιχείρησης  θα λειτουργούν κανονικά και θα 

παρέχουν πληροφορίες τηλεφωνικά. Θα δέχονται αιτήσεις και δικαιολογητικά πολιτών 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, υπηρεσία ταχυμεταφοράς. 

  Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων θα κρίνουν το κατεπείγον 

ενός αιτήματος, προκειμένου να εξυπηρετηθεί πολίτης με αυτοπρόσωπη παρουσία,  

μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και κατόπιν ραντεβού. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΚ 

Ηρακλής Λειβαδιώτης 

 

 


