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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2013 

∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
«ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»  
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.) 

Αρ. Πρ. : 610 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Παλαιολόγου 9,  
151 24 Μαρούσι 

Τηλέφωνο: 213 20 31 949, 948 

Fax: 213 20 31 941 

E-mail: okoipada@maroussi.gr 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

ΘΕΜΑ : ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 
Στο πλαίσιο της καλύτερης ενηµέρωσης και ενόψει των εγγραφών/ επανεγγραφών  στους Παιδικούς 
Σταθµούς του ∆ήµου Αµαρουσίου, για τη χρονική περίοδο 2013  - 2014, οι γονείς/κηδεµόνες θα πρέπει 
να έχουν υπόψη τους τα εξής: 
 
Γίνονται δεκτά νήπια που έχουν γεννηθεί έως 3/3/2011. 
 
Οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής θα υποβάλλονται από 25 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου 2013, 
αποκλειστικά στους Παιδικούς Σταθµούς του τόπου κατοικίας των γονέων/κηδεµόνων .  
Πέραν της ηµεροµηνίας αυτής οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων δίνονται από όλους τους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου µας και 
από τα κεντρικά γραφεία των Παιδικών Σταθµών (Παλαιολόγου 9, 4ος όροφος) όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες από τις 8 π.µ. – 3 µ.µ.. Επίσης, διατίθενται και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας www.maroussi.gr 
(ακολουθήστε την παρακάτω διαδροµή : ∆ηµότες > Παιδιά >Παιδικοί Σταθµοί). 
 
Οδηγίες - διευκρινήσεις : 

• Η αίτηση κατατίθεται µόνο στον Παιδικό Σταθµό που έχετε ως 1η επιλογή. Μπορείτε να 
δηλώσετε ακόµα έναν σταθµό ως 2η επιλογή . 

 

• Για τα αδέρφια συµπληρώνεται µόνο µία αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής και όχι ξεχωριστές 
αιτήσεις. 

 

• Οι υποβάλλοντες την αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής, πρέπει να έχουν µαζί τους έγγραφο 
πιστοποίησης της ταυτότητάς τους (πχ δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, κλπ). Αν 
ο υποβάλλων την αίτηση δεν είναι ένας από τους δύο γονείς, απαιτείται και εξουσιοδότηση µε το 
γνήσιο της υπογραφής ενός εκ των γονέων. 

 

• Για τα δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται πρωτότυπα, όπως άδεια παραµονής, κάρτα 
ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα που πιστοποιούν διάσταση και 
επιµέλεια κ.λ.π., θα κατατίθενται νοµίµως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. 

 

• Στις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής, θα υπογράφεται κατά την 
παράδοση των δικαιολογητικών ενώπιον του υπαλλήλου. 
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Ανακοίνωση αποτελεσµάτων: 
 

• Οι πίνακες µε τις εγκεκριµένες αιτήσεις εγγραφών / επανεγγραφών για το έτος 2013 – 2014 θα 
ανακοινωθούν µετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσµάτων του ΕΣΠΑ. Τα παιδιά που 
εντάσσονται στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών/ 
επανεγγραφών. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των νηπίων ανά Παιδικό Σταθµό µε 
µοριοδότηση, µε χρήση  λογισµικού,  και συµπληρώνεται ο αριθµός των νηπίων ανάλογα µε τη 
δυναµικότητα του κάθε Παιδικού Σταθµού.  

 

• Η ενηµέρωση των γονέων για τα τελικά αποτελέσµατα (ΕΣΠΑ – Παιδικών Σταθµών) θα γίνει 
από τις υπηρεσίες µας (µετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσµάτων του ΕΣΠΑ η 

οποία θα γίνει στις 25/8/2013) :  
o Τηλεφωνικώς  
o Μέσω ανάρτησης σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου 

www.maroussi.gr 
 
Σας επισυνάπτουµε κατάσταση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σχετικές πληροφορίες και 
διευκρινήσεις καθώς και τα έντυπα για κάθε αίτηση τα οποία θα πρέπει να συµπληρωθούν και να 
υποβληθούν µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον Παιδικό Σταθµό της 1ης επιλογής σας. 
 
Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος και το ∆.Σ του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α σας εύχονται  καλό 
καλοκαίρι . 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 
Πληροφορίες για τη ∆ράση του ΕΣΠΑ: 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» 

• Σύµφωνα µε την πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανάρτησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. η υποβολή των 
αιτήσεων για το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής 
ζωής»  θα πραγµατοποιηθεί από 25/7 έως 2/8/2013 . 

• Η «Αίτηση συµµετοχής – ∆ήλωση» συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
θα υποβάλλεται µόνο ταχυδροµικώς ή µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς (courier) στα 
Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Μυλλέρου 73 – 77, 10436 Αθήνα). 

• Η αίτηση συµµετοχής των ενδιαφερόµενων γυναικών,  θα ξεκινήσει να διατίθεται µόνο σε 
ηλεκτρονική µορφή στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α..Α. ( www.eetaa.gr, και 
www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕ∆Ε (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑ∆ 
(www.epanad.gov.gr) από τις 25/7/2013. 

• Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας Αιτήσεις συµµετοχής για το πρόγραµµα του 
ΕΣΠΑ θα διατίθενται και από τους Παιδικούς µας Σταθµούς. Προσοχή : Οι Παιδικοί 
Σταθµοί θα διαθέτουν µόνο τα έντυπα των αιτήσεων, η ευθύνη για την 
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η αποστολή τους στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. αφορά 
αποκλειστικά τους γονείς.) 

• Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  www.eetaa.gr 
(«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της 
δράσης “Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής για φορείς/δοµές και 
ωφελούµενες µητέρες”). 


