
 

Ωραιόκαστρο, 08.05.2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρχίζει τη Δευτέρα η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 

 

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 θα 

δέχονται αιτήσεις εισαγωγής παιδιών στους παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) και η Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ). 

Οι παιδικοί σταθμοί του δήμου Ωραιοκάστρου φιλοξενούν παιδιά από 

έξι μηνών μέχρι και την ηλικία της εγγραφής τους στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι ο δήμος Ωραιοκάστρου έχει ενταχθεί στη 

δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε δεν δύναται να εγγράψει 

στους παιδικούς σταθμούς του παιδιά που είναι γεννημένα το 2016. 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Για την εγγραφή του παιδιού τους στο δίκτυο των δημοτικών 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 



>> Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του 

πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού. 

>> Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι 

εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη 

συμφώνου συμβίωσης. 

>> Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή 

πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης 

εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και 

αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της 

σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Σε 

περίπτωση που ένας από τους δυο γονείς ή και οι δύο είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες θα πρέπει να προσκομίσουν έναρξη της επιχείρησης μαζί 

με αντίγραφο απόδειξης πληρωμής στον ασφαλιστικό φορέα.  

>> Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του 

γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.  

>> Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 

από παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα 

εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του 

παιδιού.  

>> Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος 

οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των 

γονέων (2019).  

>> Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που να 

αποδεικνύει την κατοικία στον δήμο Ωραιοκάστρου. 



>> Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται ανά περίπτωση, όπου 

αποδεικνύεται ιδιαίτερη οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας. 

 

Στον ΔΟΠΠΑΩ 

Η κατάθεση των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά θα γίνεται: 

α. στο email του ΔΟΠΠΑΩ (doppaopro@oraiokastro.gr) 

β. ταχυδρομικά (συστημένο – όπου θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά 

με τα έντυπα της αίτησης) στη διεύθυνση: Μακεδονικού Αγώνα και 

Καραϊσκάκη γωνία-κτίριο «Παύλος Μελάς», Τ.Κ. 57013, Παλαιόκαστρο 

Θεσσαλονίκης (υπόψη ΔΟΠΠΑΩ). 

γ. στα γραφεία του ΔΟΠΠΑΩ (παιδικών σταθμών) στη διεύθυνση 

Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη γωνία–κτίριο «Παύλος Μελάς» με 

την τήρηση των μέτρων προστασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΔΟΠΠΑΩ www.doppao.eu ή να 

απευθύνονται στα ακόλουθα τηλέφωνα: 

Γραφεία Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.: 2310 690.712 και 2310 694.566  

Α’ Βρεφονηπιακός σταθμός ΟΑΕΔ: 2310 696.996 

Β’ Παιδικός σταθμός Παιδόπολης: 2310 698.621 



Β’ Βρεφικός Σταθμός Παιδόπολης: 2310 698.070 

Γ’ Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας: 2310 787.104 

Δ’ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου: 2310 787.270 

Ε’ Παιδικός Σταθμός Μεσαίου: 2310 786.200 

ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου: 2394 031.150 

 

Στη ΔΗΚΕΩ 

Αιτήσεις εισαγωγής παιδιών στους παιδικούς σταθμούς της ΔΗΚΕΩ θα 

γίνονται δεκτές: 

α.  στο email ouzouni@dikeo.gr  

β. στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. από τις 9.00 το πρωί έως τις 2.00 μετά το 

μεσημέρι 

γ. στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από τις 

9.00 το πρωί έως τη 1.00 μετά το μεσημέρι. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στα τηλέφωνα της ΔΗΚΕΩ 2310 697.755 και 2310 

020.970 όπως και στα τηλέφωνα των κατά τόπους παιδικών σταθμών: 

Παιδικός σταθμός Λητής: 23940 71578 

Παιδικός σταθμός Δρυμού: 23940 32948  



Παιδικός σταθμός Μελισσοχωρίου: 23940 33089. 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 


