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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: « ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 »
Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.), ενημερώνει ότι την Πέμπτη
20 Αυγούστου 2020 θα αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα, τα οποία, οι ωφελούμενες/νοι μπορούν να
δουν από την ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr ή paidikoi.eetaa.gr) με τη
χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISNET). Οι ωφελούμενες/νοι κάτοχοι
voucher, στη συνέχεια θα απευθύνονται στη δομή της επιλογής τους για εγγραφή, στην προκειμένη
περίπτωση στις δομές των Βρεφ/κών Σταθμών Δήμου Αγίου Νικολάου, για υπογραφή σύμβασης.
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και θα διαρκέσουν έως και 02
Σεπτεμβρίου 2020 για τα νήπια κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του Βρεφονηπιακού
Σταθμού Αγίου Νικολάου (περιοχή Αμμούδα), κατόπιν ραντεβού, αφού πρώτα έχετε τηλεφωνήσει στο
2841024392. Για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ωφελουμένου και Δομής/Φορέα απαιτείται το voucher
και η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο .
Οι προσφερόμενες θέσεις μέσω ΕΣΠΑ ανά δομή έχουν ως εξής:
Βρεφ/κός Σταθμός Αγίου Νικολάου:
•

Βρέφη: από 8 μηνών έως 2,5 ετών Α1.2, 56 θέσεις

•

Νήπια: από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση Α2, 102 θέσεις

Βρεφ/κός Σταθμός Κριτσάς:
•

Βρέφη: από 8 μηνών έως 2,5 ετών Α1.2, 14 θέσεις

•

Νήπια: από από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση Α2, 23 θέσεις

Βρεφ/κός Σταθμός Νεάπολης
•

Βρέφη: από 8 μηνών έως 2,5 ετών Α1.2, 8 θέσεις

•

Νήπια: από από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση Α2, 17 θέσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Λόγω της μεγάλης ζήτησης θέσεων βρεφών, παρακαλούνται οι ωφελούμενες μητέρες τους,
να αποστείλουν με ηλεκτρονικό τρόπο, το voucher και τα μόρια που έλαβαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., στην
ηλεκτρονική δ/νση paidikoiokydan@gmail.com προκειμένου να γίνει καταγραφή. Κατ΄εξαίρεση, μπορούν
να προσέλθουν στο γραφείο του Βρεφ/κού Σταθμού Αγίου Νικολάου που εδρεύει στην περιοχή Αμμούδα.
Η καταγραφή των μορίων θα διαρκέσει τέσσερις (4) ημέρες, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Δευτέρα 24
Αυγούστου , Τρίτη 25 Αυγούστου και Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.
Η επιλογή και εγγραφή των βρεφών θα γίνει με τη διαδικασία αξιολόγησης επί τη βάση της
μοριοδότησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α με φθίνουσα κατάταξη, από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Παρακαλούνται οι μητέρες που έχουν λάβει voucher και είναι στον προσωρινό πίνακα
μοριοδότησης βρεφών ή νηπίων με οικονομική εισφορά (τροφεία), να το γνωστοποιήσουν, προκείμενου να
διαγραφούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΚΥΔΑΝ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

