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Aπό τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας , ανακοινώνεται 

η επαναλειτουργία του Βρεφικού 

σταθμού  Σητείας Δελφινάκια και 

1 Ιουνίου 2020. 

Οι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) [Οδηγίες για Νηπιαγωγεία, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς, 23 Μαΐου 2020]. 

Τις  πρώτες δύο ημέρες, Δευτέρα

Σταθμός Σητείας,  και  οι Παιδικοί

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ:

-         Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται στην εξωτερική είσοδο του 

κάθε παιδικού σταθμού. 

-         Όσα παιδιά ανήκουν σε οικογένειες που έχουν μέλη ευπαθούς ομάδας, ή ανήκουν τα 

ίδια σε ευπαθείς ομάδες συστήνεται να μην προσέλθουν στους παιδικούς σταθμούς.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα 

φοιτούν στον Βρεφονηπιακό
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

πό τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας , ανακοινώνεται 

ου Βρεφικού – Παιδικού Σταθμού Σητείας, Λιλιπούπολη, 

Σητείας Δελφινάκια και του Παιδικού Σταθμού Παλαικάστρου, ξεκινά τη Δευτέρα 

α λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός 

όσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) [Οδηγίες για Νηπιαγωγεία, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 

 

, Δευτέρα 1/06/2020 και Τρίτη 02/06/2020,ο Βρεφικός 

οι Παιδικοί  Σταθμοί θα λειτουργήσουν από τις 08:00

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ: 

Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται στην εξωτερική είσοδο του 

Όσα παιδιά ανήκουν σε οικογένειες που έχουν μέλη ευπαθούς ομάδας, ή ανήκουν τα 

ίδια σε ευπαθείς ομάδες συστήνεται να μην προσέλθουν στους παιδικούς σταθμούς.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς στους γονείς των παιδιών που 

ό και στους Παιδικούς σταθμούς. 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 
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πό τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας , ανακοινώνεται ότι 

Παιδικού Σταθμού Σητείας, Λιλιπούπολη,  του  Παιδικού 

, ξεκινά τη Δευτέρα 

α λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός 

όσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) [Οδηγίες για Νηπιαγωγεία, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 

Βρεφικός – Παιδικός 

0 π.μ. - 2:30 μ.μ.  

Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται στην εξωτερική είσοδο του 

Όσα παιδιά ανήκουν σε οικογένειες που έχουν μέλη ευπαθούς ομάδας, ή ανήκουν τα 

ίδια σε ευπαθείς ομάδες συστήνεται να μην προσέλθουν στους παιδικούς σταθμούς. 

στους γονείς των παιδιών που 
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