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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011 δεν 
μπορεί να ξεπερνούν τα 30.000€ για μητέρες που
έχουν έως 2 παιδιά, τα 35.000€ για μητέρες που 
έχουν 3 ή 4 παιδιά και τα 40.000€ για μητέρες 
που έχουν από 5 παιδιά και πάνω (στο εισόδημα 
περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς
και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων 
εισοδημάτων).
Μαζί με την  ΄΄Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή΄΄ 
τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλλουν, 
πρότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα (αν 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι είναι γνήσια 
αντίγραφα απαιτείται το ΄΄γνήσιο της 
υπογραφής΄΄), τα εξής δικαιολογητικά :
1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για τις 
αλλοδαπές μητέρες).  

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να 
έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου) και να 
αποτυπώνει πλήρως την ισχύουσα οικογενειακή 
κατάσταση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι 
άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με 
δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους
και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία με όλα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά.
3.Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή 
αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 
(δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 
2011)
4.Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης.

Μισθωτές : 

•Βεβαίωση εργοδότη, με ημερομηνία 
μεταγενέστερη της 19/06/2013 από την οποία να 
προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση μέχρι 
σήμερα καθώς και το είδος της απασχόλησης 
(πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης 
εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης και
•Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του 
δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου 
του 2012 ή σχετική βεεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή 
αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη ή 
εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη 
κατάθεσης σε τράπεζα).→→→



Αυτοαπασχολούμενες (εκτός πρωτογενή τομέα) :

•Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως 
Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι 
εισφορές και
•Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη 
διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
•Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.Ε. ή 
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ απαιτούνται : το καταστατικό,
το πιστοποιητικό περί μη λύσης και έναρξη 
ασφάλισης του ΟΑΕΕ.

Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα :

•Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. ή 
βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές.
•Συμμετοχή σε Ενεργητικές Πολιτικές 
Απασχόλησης (Ε.Π.Α.): αντίγραφο εγκριτικής 
απόφασης και Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση 
του προγράμματος. Εάν η ενδιαφερόμενη 
συμμετέχει σε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται 
βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση
παρακολούθυησης του προγράμματος, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της ΄΄Αίτησης συμμετοχής¨

Άνεργες :

•Δελτίο ανεργίας σε ισχύ (ημ/νία έκδοσης) πριν 
τις 19/06/2013 και αντίγραφο βεβαίωσης  

εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες 
του Ο.Α.Ε.Δ.
-Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει 
τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. κατά 
τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένει άνεργη,
απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης 
επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
-Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, 
απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι 
άνεργος τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εφόσον η μητέρα παίρνει μόρια λόγω 
αναπηρίας :

•Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η 
ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ 
ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος .
-με ποσοστά αναπηρίας 35% και άνω για τη 
μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται
Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.
-με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το 
σύζυγό της απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής 
Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο 
Νοσοσκομείο.

Φορείς Υλοποίησης
Δήμος Ωραιοκάστρου

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού,
Πρόνοιας καΙ Αλληλεγγύης

Ωραιοκάστρου.

Πληροφορίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων 
από 25/07/2013, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
στα παρακάτω σημεία :

Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου
Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (εντός Ο.Α.Ε.Δ.)
Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (εντός Παιδόπολης)
Γραφεία Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.
τηλ. 2310695653
Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας
Γ΄ Παιδικός Σταθμός   Νεοχωρούδας  
κα. Γεωργίου Σοφία και κα. Νταφούλη Στέλλα
τηλ. 2310787104
Δ΄ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου
κα. Διλσίζη Ναζία και κα. Καρυοφυλάκη Ευαγγελία
τηλ. 2310787270
Ε΄ Παιδικός Σταθμός Μεσαίου
Γραφεία Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.
τηλ. 2310695653
Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου (Κρυονέρι)
κα. Μπελαγιάννη Μαρία
τηλ. 2394031150
Παιδικοί Σταθμοί και Κ.Δ.Α.Π. της ΔΗ.ΚΕ.Ω.
τηλ. 2313300805

Σημαντικές Ημερομηνίες :

•25/07/13 διάθεση αίτησης
•25/07/13—02/08/13 περίοδος υποβολής
•20/08/13 πίνακες κατάταξης
•21/08/13—23/08/13 περίοδος ενστάσεων
•25/08/13 τελικά αποτελέσματα



 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η ΄΄Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση΄΄ 
συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται, ταχυδρομικώς 
ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε 
φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη ΄΄ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ΄΄ 
στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πολυτεχνείου 39
7ος όροφος
54626
Θεσσαλονίκη

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου
Α΄ Βρεφ/  κ  ός Σταθμός (εντός Ο.Α.Ε.Δ.)  
ΚΩΔΙΚΟΣ: 30252
Β΄ Βρεφ/κός Σταθμός (εντός Παιδόπολης)
ΚΩΔΙΚΟΣ: 30256

Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας
Γ΄ Παιδικός Σταθμός   Νεοχωρούδας  
ΚΩΔΙΚΟΣ: 30263
Δ΄ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου
ΚΩΔΙΚΟΣ: 30273
Ε΄ Παιδικός Σταθμός Μεσαίου
ΚΩΔΙΚΟΣ: 21824

Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου
ΚΩΔΙΚΟΣ: 37352

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Π.
ΔΗ.ΚΕ.Ω.

Παιδικοί Σταθμοί
Παιδικός Σταθμός Λητής
ΚΩΔΙΚΟΣ: 379
Παιδικός Σταθμός Δρυμού
ΚΩΔΙΚΟΣ: 385
Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου
ΚΩΔΙΚΟΣ: 387

Κ.Δ.Α.Π.
Κ.Δ.Α.Π. Ωραιοκάστρου
ΚΩΔΙΚΟΣ: 282
Κ.Δ.Α.Π. Μυγδονίας
ΚΩΔΙΚΟΣ: 358


