Αγαπητοί Γονείς/ Κηδεμόνες,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις καινούριες κατηγορίες χρεώσεων στο Κέντρο
Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Πεύκιος Γεωργιάδης, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου
2022. Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 15:05 μέχρι τις
18:00 και την Τετάρτη, από τις 13:05 μέχρι τις 18:00.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ - ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ
Μετονομασία σε:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ - ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ

Διαγραφή κατηγορίας και θα ισχύει:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ
3.

35,00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΔΥΟ ΩΡΕΣ - ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ
Διαγραφή κατηγορίας και θα ισχύει:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΜΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΜΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ/
ΔΕΥΤΕΡΟ, ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ κ.ο.κ.
ΦΑΓΗΤΟ
(ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ)
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Ισχύουν οι κατηγορίες χρεώσεων των Κέντρων που λειτουργούν ολόχρονα από τις 13:05
(επισυνάπτονται)
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•

Τον Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, μήνες έναρξης και λήξης της σχολικής χρονιάς λόγω των
καλοκαιρινών σχολικών διακοπών και τους μήνες των σχολικών αργιών Χριστουγέννων
και Πάσχα, τα Κέντρα λειτουργούν σε ολοήμερη βάση (07:00 - 18:00). Τα Κέντρα δεν
λειτουργούν τις δημόσιες αργίες, την 31η Δεκεμβρίου και την Μεγάλη Πέμπτη λειτουργούν
μέχρι τις 15:00. Για τους προαναφερόμενους μήνες, ισχύουν οι μηνιαίες χρεώσεις.

•

Για τον Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, παιδιά τα οποία αλλάζουν κατηγορία απασχόλησης
λόγω έναρξης και λήξης της σχολικής χρονιάς, ο υπολογισμός της χρέωσης γίνεται
κατ’ αναλογία των εργάσιμων ημερών στις μηνιαίες κατηγορίες χρεώσεων που θα
επιλεγούν.

•

Μόνο για τον Ιούλιο, υπάρχει δυνατότητα κατ’ αναλογία ημερήσιας χρέωσης, σε παιδιά τα
οποία θα δηλώσουν ότι θα απασχοληθούν στα Κέντρα μέχρι και επτά εργάσιμες ημέρες.

•

Για συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες τις σχολικές αργίες και τις καλοκαιρινές
σχολικές διακοπές, υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, για τις οποίες θα ενημερώνεστε με
σχετική ανακοίνωση.

•

Για τυχόν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη μηνιαία απασχόληση των παιδιών σας, θα
πρέπει να συμπληρώνετε το Έντυπο Διενέργειας Αλλαγών, μέχρι τα μέσα του
προηγούμενου μήνα.

•

Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές τροφείων πέραν των δυο μηνών και δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε διευθέτηση μέσω διακανονισμού για εξόφληση τους, το Ίδρυμα δεν θα έχει
άλλη επιλογή από το να εξετάσει το ενδεχόμενο μη συνέχισης της συμμετοχής παιδιών.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ»
22 Δεκεμβρίου 2021
ΚΣοφ
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