
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις 

εγγραφών των βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2022 - 2023 ξεκινούν στις 16 

Μαΐου 2022 και λήγουν στις 17 Ιουνίου 2022 για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

Κερατέας και Λαυρίου και κατά τις ώρες 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ. 

Έντυπα αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 

να προμηθευτούν από τα γραφεία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του 

Δήμου μας www.lavreotiki.gr και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής www.kefalos.gr                              

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στα 

γραφεία των Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

Αιτήσεις με Ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.   

Τα νήπια που έχουν γεννηθεί το 2018 ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

και εγγράφονται στο Προνήπιο. 

 

Διευθύνσεις υποβολής αιτήσεων:   

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ                                                        

Π. Παναγιώτου & Κ. Βάρναλη, Κερατέα.                                              

Τηλέφωνο: 22990-69483. 

e-mail: Paidikoskeratea@kefalos.gr    

 
 

                
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ»                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37 
Τ.Κ.: 190 01, Κερατέα                                    
Τηλέφωνο: 22993-20236  
Fax: 22990 – 49414 
e-mail:NPDD@kefalos.gr                                                
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Στράβωνος, Λαύριο. 

Τηλέφωνο: 22920-60251. 

e-mail: Paidikoslavrio1@kefalos.gr 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής για άλλη μια χρονιά θα 

προχωρήσει στη διαδικασία για την ένταξη των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 

Λαυρεωτικής  στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να ωφεληθούν οι ενδιαφερόμενοι 

δημότες. 

Για τα Βρέφη και Νήπια που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Οικονομικής στήριξης 

οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ο φορέας υλοποίησης – Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε. -  καθορίζει κάθε χρονιά τα κριτήρια τα οποία  μεταβάλλονται. 

Οι γονείς που έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στα ανωτέρω προγράμματα θα 

πρέπει να υποβάλουν επιπλέον αίτηση συμμέτοχης προς Ε.Ε.Τ.Α.Α.  

Αίτηση και δικαιολογητικά θα αναρτηθούν νέα μόλις βγει η πρόσκληση της 

χρονιάς 2022-2023. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» είναι αρωγός στην διαδικασία υποβολής της αίτησης 

σας ώστε να επιλύσει τυχόν απορίες σας. 

Υπεύθυνοι υποβολής της αίτησης είναι οι κηδεμόνες. 

H περίοδος των αιτήσεων καθορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

Προσοχή!! 

Όταν αναρτηθεί η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να την αναζητήσουν στο Facebook 

https://www.facebook.com/npdd.kefalos.lavreotikis και στην ιστοσελίδα του 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής www.kefalos.gr   

mailto:Paidikoslavrio1@kefalos.gr
https://www.facebook.com/npdd.kefalos.lavreotikis
http://www.kefalos.gr/


Καθώς τηρούνται αυστηρά χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να είστε σε 

επικοινωνία με το Ν.Π.Δ.Δ. Κέφαλος  ή απευθείας με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα 

ακόλουθα τηλέφωνα: 210-5214600 και 213-1320600 

Για πλήρη εικόνα επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. :  

www.eetaa.gr  

Ακολουθήστε τη σελίδα του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ στο facebook για να λαμβάνετε 

άμεσα και γρήγορα τις ενημερώσεις και τα προγράμματα.  

 

Η απόκτηση voucher δεν συνεπάγεται και ένταξη των παιδιών στον 

Βρεφονηπιακό Σταθμό. 

Προηγούνται οι αιτήσεις εγγραφών και η μοριοδότηση από το Ν.Π.Δ.Δ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

http://www.eetaa.gr/

