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

σχολικό έτος 2021-2022 στους Παιδικούς Σταθμούς που υπάγονται στην Επιχείρηση θα ξεκινήσουν 

από 10 Μαΐου 2021 και θα ολοκληρωθούν στις 31 Μαΐου 2021.  

Επισημαίνεται οι συγκεκριμένες εγγραφές ΔΕΝ αφορούν τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» και τις αιτήσεις για απόκτηση voucher (αξίας τοποθέτησης). 

Προτεραιότητα στις εγγραφές του σχολικού έτους 2021-2022 θα δοθεί στους ωφελούμενους με αξία 

τοποθέτησης από τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Μετά την 

ολοκλήρωση των εγγραφών των ωφελούμενων της δράσης (κατόχων voucher), και εφόσον υπάρξουν 

κενές θέσεις στον εκάστοτε παιδικό σταθμό, θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις εγγραφών που 

έγιναν τον μήνα Μάιο. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλλονται και σε όλη τη διάρκεια του 

έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) στο email επικοινωνίας του παιδικού σταθμού ενδιαφέροντος μόνο σε πολύ ευκρινή μορφή. 

Αν δεν είναι ευκρινή τα έγγραφα που αποστέλλονται, ο παιδικός σταθμός μπορεί να ζητήσει την 

επαναποστολή όσων εγγράφων χρειαστεί. Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο παιδικός σταθμός μπορεί να εξυπηρετήσει τη διαδικασία εγγραφών 

κατόπιν πρώτα τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Για όσο διάστημα οι παιδικοί σταθμοί είναι κλειστοί, λόγω των εκτάκτων μέτρων της κυβέρνησης, ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει email στον παιδικό σταθμό ενδιαφέροντος και να αναγράψει 

ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε κάποιος υπάλληλος του παιδικού σταθμού να επικοινωνήσει μαζί 

του, το συντομότερο δυνατόν.  

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή αναφέρονται αναλυτικά στη δεύτερη σελίδα της 

αίτησης εγγραφής. 

(ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινήσεις: 23740-20.064 
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΥΤΟΥ 23740-91.109 paidikosathitou@gmail.com 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 23740-44.148 paidikoskalandras@gmail.com 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ 23740-71.131 paidikosn.skioni@gmail.com 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 23740-81.883 paidikosn.fokea@gmail.com 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 23740-63.390 paidikospefk@gmail.com 

 

 


