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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΘΔΜΑ: « ΒΡΔΦ/ΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2019-2020 »

ΔΠΑ:
Ο Οπγανιζμόρ Κοινωνικών Τπηπεζιών Γήμος Αγίος Νικολάος (Ο.Κ.Τ.Γ.Α.Ν.), ενημεπώνει ηιρ
ωθελούμενερ μηηέπερ πος έλαβαν αξία ηοποθέηηζηρ “ voucher ” και επιθςμούν να θιλοξενηθούν ηα παιδιά
ηοςρ ζηιρ δομέρ ηος, όηι οι εγγπαθέρ μέζω ΔΠΑ, θα ξεκινήζοςν ηη Γεςηέπα 05 Αςγούζηος 2019, ζηο
γπαθείο ηος Βπεθ/κού ηαθμού Αγίος Νικολάος πος εδπεύει ζηην πεπιοσή Αμμούδα, καηά ηιρ ώπερ
08:30 π.μ. έωρ 15:30 μ.μ. Για ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ μεηαξύ ωθελοςμένος και Γομήρ/Φοπέα
απαιηείηαι ηο voucher, η αζηςνομική ηαςηόηηηα ή διαβαηήπιο και ηο ΑΦΜ .
Ωζηόζο, ζαρ ενημεπώνοςμε όηι οι καηηγοπίερ ανά δομή έσοςν ωρ εξήρ:
Βρευ/κός ταθμός Αγίοσ Νικολάοσ:


Βπέθη: από 8 μηνών έωρ 2,5 εηών Α1.2



Νήπια: από 2,5 εηών έωρ ηην ηλικία εγγπαθήρ ηοςρ ζηην ςποσπεωηική εκπαίδεςζη Α2

Βρευ/κός ταθμός Κριτσάς:


Βπέθη: από 8 μηνών έωρ 2,5 εηών Α1.2



Νήπια: από από 2,5 εηών έωρ ηην ηλικία εγγπαθήρ ηοςρ ζηην ςποσπεωηική εκπαίδεςζη Α2

Βρευ/κός ταθμός Νεάπολης


Βπέθη: από 8 μηνών έωρ 2,5 εηών Α1.2



Νήπια: από από 2,5 εηών έωρ ηην ηλικία εγγπαθήρ ηοςρ ζηην ςποσπεωηική εκπαίδεςζη Α2

ΠΡΟΟΥΗ!!!

Λόγω ηων ςπεπάπιθμων αιηήζεων βπεθών, παπακαλούνηαι οι ωθελούμενερ μηηέπερ

ηοςρ, να πποζέλθοςν ζηο γπαθείο ηος Βπεθ/κού ηαθμού Αγίος Νικολάος πος εδπεύει ζηην πεπιοσή
Αμμούδα, ηιρ ημέπερ, Πέμπτη 01 Ασγούστοσ και Παρασκεσή 02 Ασγούστοσ 2019 κατά τις ώρες 08:30
π.μ. έως 15:30 μ.μ. πποκειμένος να γίνει καηαγπαθή ηων μοπίων ηηρ αίηηζηρ ηοςρ.

Η επιλογή και εγγπαθή ηων βπεθών θα γίνει με ηη διαδικαζία αξιολόγηζηρ επί ηη βάζη ηηρ μοπιοδόηηζηρ
ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α με θθίνοςζα καηάηαξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΦΟΡΑ (ΣΡΟΦΔΙΑ):
Ο Οπγανιζμόρ Κοινωνικών Τπηπεζιών Γήμος Αγίος Νικολάος (Ο.Κ.Τ.Γ.Α.Ν.), ενημεπώνει ηοςρ γονείρ όηι
ηη Γεστέρα 29 Ιοσλίοσ 2019 θα αναπηηθούν ζηα κενηπικά γπαθεία ηος Ο.Κ.Τ.Γ.Α.Ν. μεηά ηιρ 14:00 μ.μ.
οι πποζωπινοί πίνακερ μοπιοδόηηζηρ βπεθών και νηπίων ηων δομών Αγίος Νικολάος, Κπιηζάρ και
Νεάποληρ.
Σην Σρίτη 30 Ιοσλίοσ 2019 καηά ηιρ ώπερ 08:30 π.μ. έωρ 13:30 μ.μ ζηα κενηπικά γπαθεία ηος
Ο.Κ.Τ.Γ.Α.Ν., καλείζηε για ηςσόν ενζηάζειρ επί ηων μοπίων πος έσει λάβει η αίηηζή ζαρ και όσι για να
ζςμπληπωθούνδικαιολογηηικά.
Σα ηελικά αποηελέζμαηα ηων βπεθών και ηων νηπίων πος θα θιλοξενηθούν θα ανακοινωθούν ηην Σεηάπηη
04 επηεμβπίος 2019, λόγω όηι οι εγγπαθέρ ηων ωθελοςμένων παιδιών μέζω ΔΠΑ ολοκληπώνεηαι ζηιρ
02 επηεμβπίος 2019.
Σέλορ, ζύμθωνα με ηον Δςπωπαϊκό Κανονιζμό 679/2016 πεπί ¨πποζηαζίαρ πποζωπικών δεδομένων, ηα
αποηελέζμαηα θα αναπηηθούν με ηο ππωηόκολλο ηηρ αίηηζηρ.

ΔΠΙΗΜΑΝΗ : Παπακαλούνηαι οι μηηέπερ πος έσοςν λάβει voucher και είναι ζηον πποζωπινό πίνακα
μοπιοδόηηζηρ βπεθών ή νηπίων, να ηο γνωζηοποιήζοςν, πποκείμενος να διαγπαθούν.

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΚΤΓΑΝ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΓΚΑΛΟΤ

