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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Από την Παρασκευή 10 Μαϊου 2019 έως την Παρασκευή 31 Μαϊου 2019 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής για τη φοίτηση των παιδιών τους, στους παιδικούς σταθμούς της ΔΗ.Κ.Ε.Ω, 
για τη σχολική χρονιά 2019-2020. 

Δικαίωμα εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς έχουν τα νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή 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 2015 

Αίτηση εισαγωγής του παιδιού σας μπορείτε να παραλάβετε από τα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. και από τους 
παιδικούς σταθμούς. 

Η αίτηση εισαγωγής κατατίθεται στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. από 9.00 έως 14.00 ή στους κατά τόπους 
παιδικούς σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 13:00. 

Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που απαιτούνται για την συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης 
εισαγωγής είναι τα παρακάτω: 
 
 1)Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού 
που παρέχεται μέσω του ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη 
γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. 
3) 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). 
4) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι 
άνεργοι. 
5) 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.  
6) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο 
εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. 
7) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΑΘ. 
8) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται ανά περίπτωση, όπου αποδεικνύεται ιδιαίτερη 
οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. των Παιδικών Σταθμών 
καθώς επίσης και στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. τηλ. 2310-697755, και 2310-020970.  

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η υποβολή αυτών των αιτήσεων αφορά εγγραφή με πληρωμή μηνιαίου αντιτίμου και όχι ΕΣΠΑ.  

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗ.Κ.Ε.Ω 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΤΗΣ 

 Δ/νση: ΛΗΤΗ  

Τηλ.: 23940-71578    

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΥΜΟΥ 

Δ/νση: ΔΡΥΜΟΣ  

Τηλ.: 23940-32948 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

Δ/νση: ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ  

Τηλ.:23940-33089 

ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ω 

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ :60 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΑ 

H κατάθεση των τροφείων γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον λ/σμο: 5265-014629-060 (δικαιούχος ΔΗΚΕΩ). 



ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Οι καταθέσεις στον παραπάνω λ/σμό πρέπει να γίνονται ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και 
ΔΟΥ στον γονέα που έχει υποβάλλει την αίτηση. 

  

 

 Με εκτίμηση 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΩ 

 ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ 


