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Πρόεδρος : Τσιτσικλής Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος : Παπακώστας Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος 
Μέλος : Τσακαλίδου Δέσποινα Δημοτική Σύμβουλος 
Ταμίας : Νίκας Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ Εκπρόσωπος Εργαζομένων 
Μέλος : Γιαλαϊτζόγλου Παναγιώτης Δημότης που ορίστηκε από πλειοψηφία  
Μέλος : Βαρλατσάνη Σοφία Δημότης που ορίστηκε από πλειοψηφία  
Μέλος : Ζάικου Μαρία Δημότης που ορίστηκε από πλειοψηφία  
Μέλος : Κατζιού Μαρία-Ελένη Δημότης 
Μέλος : Σαραφίδης Θεόκλειτος Εκπρόσωπος φορέα Αθλ. Συλλόγου 

Μελισσοχωρίου (Μέγας Αλέξανδρος) 
Μέλος : Ντότση Πασχαλίνα Δημοτική Σύμβουλος Αντιπολίτευσης 
Μέλος : Χατζηαντωνίου Ευάγγελος Δημότης από μειοψηφία 

 
 
 
 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διαθέτει τρία κλειστά Γυμναστήρια , δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου αγωνιστικών 
προδιαγραφών με χλοοτάπητα, τρία προπονητικά γήπεδα ποδοσφαίρου  με χλοοτάπητα , δύο γήπεδα 
5Χ5 με συνθετικό τάπητα , τρία γήπεδα τέννις. καθώς  επίσης και 1 κολυμβητήριο ολυμπιακών 
διαστάσεων.  
 
. 
► Το Ωραιόκαστρο διαθέτει: 

 Κολυμβητήριο Ωραιοκάστου 
 Κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου 
 Κλειστό Γυμναστήριο Νεοχωρούδας 
 Κλειστό Γυμναστήριο Δρυμού 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ωραιοκάστρου 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πενταλόφου 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Νεοχωρούδας 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πετρωτού 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μονολόφου 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσαίου  
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δρυμού 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Λητής 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μελισσοχωρίου 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Φιλαδέλφειας. 
 
 

Για την εξυπηρέτηση αθλητικών δράσεων λειτουργούν;  Αίθουσες Γυμναστικής στα κλειστά Γυμναστήρια   
Ωραιοκάστρου-Νεοχωρούδας-Δρυμού και σε άλλους χώρους των τοπικών κοινοτήτων, αίθουσα βαρών 



και οργάνων στο κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου και αίθουσα γυμναστικής στο κτίριο Παύλος Μελάς 
Παλαιοκάστρου.  
 
 
 
► Πληροφορίες για την χρήση των αθλητικών χώρων. 
 
ΔΗΚΕΩ  2310 690-793 
 
 
► Σωματεία- Ακαδημίες 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
    
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΛ 1 ΤΗΛ 2  
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ      
ΔΑΣΩ 2310694348 6972314192  
ΚΕΡΑΥΝΟΣ 2310697572 6937222309  
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2310386315 6948823816  
ΑΙΣΧΥΛΟΣ   6946869913  
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2310690584    
ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 2310697602    
ΑΘΛ ΕΝΩΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   6946684379  
ΑΝΤΑΙΟΣ   6999696131  
       
ΚΑΛΛΙΘΕΑ      
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ   6977676304  
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ   6988260163  
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ   6978395418  
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2310221552 6977839559  
ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ 2310786474    
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ   6977220214  
ΑΘΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   6937285877  
       
ΜΥΓΔΟΝΙΑ      
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ   6973224192  
ΑΘΛΗ ΜΟΡΦ ΣΥΛ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 2394033023    
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2394072072 6937478459  
ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ 2394031751 6944624289  
ΑΘΛ ΣΥΛ ΜΥΓΔΟΝΑΣ   6942841464  
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ   6982773909  
ΜΥΓΔΟΝΑΙΟΙ TAE KWO DO    
ΑΣ BADMINTON ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 
  6937482952  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

► Άθληση για όλους 
 

Βασική προτεραιότητα των αθλητικών υπηρεσιών του δήμου Ωραιοκάστρου είναι η υλοποίηση 
προγραμμάτων άθλησης για  τους πολίτες, σήμερα περίπου 1200 κάτοικοι συμμετέχουν στα δημοτικά 
αθλητικά προγράμματα χωρίς να περιλαμβάνονται  τα τμήματα ποδοσφαίρου-Μπάσκετ  που υλοποιούν 
οι σύλλογοι του δήμου σε όλους τους οικισμούς. 
 
Αναλυτικά  τα διαθέσιμα προγράμματα είναι: 

 Αεροβική 
 Ορθοσωμική 
 Pilates 
 Ειδικά προγράμματα τρίτης ηλικίας 
 Βόλεϊ κορασίδων 
 

 
►Τουρνουά-Αθλητικές διοργανώσεις 
 

 Ετήσιο διασχολικό τουρνουά ποδοσφαίρου 
 

Κάθε Απρίλιο διοργανώνεται το διασχολικό τουρνουά ποδοσφαίρου, το οποίο απευθύνεται σε 
όλα τα δημοτικά του δήμου Ωραιοκάστρου και για τις τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’ δημοτικού. Αποτελεί μία 
συνδιοργάνωση του γραφείου αθλητισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου και του αθλητικού συλλόγου 
«ΔΑΣΩ». Το εν λόγω τουρνουά τείνει να γίνει θεσμός, αφού κάθε χρόνο η συμμετοχή των παιδιών είναι 
μεγάλη και με ενθουσιασμό αγωνίζονται για να κατακτήσουν μία από τις πρώτες θέσεις. Σε όλους τους 
μαθητές παρέχονται μπλουζάκια, με τα οποία αγωνίζονται, καθώς και μετάλλια και κύπελλα στους 
πρώτους νικητές των τριών τάξεων.   
 

 Ετήσιο διασχολικό τουρνουά χειροσφαίρισης 
 

Τον μήνα Μάιο την τιμητική του έχει το άθλημα της χειροσφαίρισης. Μαθητές και μαθήτριες όλων 
των δημοτικών του Ωραιοκάστρου χωρίζονται σε ομίλους ανάλογα με την ηλικία και στο τέλος 
αναδεικνύονται οι πρωταθλήτριες ομάδες των κοριτσιών της Ε’ και Στ δημοτικού και αντίστοιχα των 
αγοριών. Το τουρνουά είναι συνδιοργάνωση του γραφείου αθλητισμού του δήμου και του ΄΄Αίαντα 
Ωραιοκάστρου΄΄. 
 

 Ετήσιο τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 ανεξάρτητων ομάδων 
 

Τον μήνα Ιούνιο έχει καθιερωθεί τουρνουά ποδοσφαίρου για ενήλικες άνω των 32 ετών στο 
δημοτικό γήπεδο 5Χ5. Οι ομάδες χωρίζονται σε 2 ομίλους και ο πρωταθλητής βγαίνει από τον νικητή των 
πρώτων στη βαθμολογία των δύο ομίλων. Η συμμετοχή των ατόμων που θέλουν να διαγωνιστούν στα 
πλαίσια των ομάδων είναι μεγάλη και κάθε χρόνο το συγκεκριμένο τουρνουά αποκτά περισσότερους 
οπαδούς. Κατά τη διάρκεια των αγώνων φροντίζουμε ώστε να παρευρίσκονται ιατροί, προκειμένου να 
δώσουν τις πρώτες βοήθειες εάν χρειαστεί.  
 

 Ετήσια επίδειξης κολύμβησης μικρών και μεγάλων κολυμβητών 
 
Τον μήνα Σεπτέμβριο οι μικροί και μεγαλύτεροι κολυμβητές που συμμετείχαν στα προγράμματα 

εκμάθησης κολύμβησης του δήμου Ωραιοκάστρου έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν όλες τις 
δεξιότητες που έμαθαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετέχουν και 
αθλητές υψηλού επιπέδου, δημότες Ωραιοκάστρου, κάνοντας επίδειξη άρτιας τεχνικής, αλλά και ομάδες 
συγχρονισμένης κολύμβησης. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Πρότυπη Κολυμβητική Ακαδημία 
Ωραιοκάστρου.  

 
 Λαικός και Μαραθώνιος δρόμος 

 
Κάθε χρόνο το γραφείο αθλητισμού, σε συνεργασία με το σύλλογο «Μαραθωνίων Μακεδονίας» 

και το δημότη Ωραιοκάστρου και πρόεδρο του συλλόγου κ. Αριστοτέλη Κακογεωργίου,  διοργανώνει τον 



Μαραθώνιο δρόμο, με διαδρομή Πέλλα – Ωραιόκαστρο και τον Λαϊκό δρόμο, με διαδρομή Πεντάλοφο - 
Ωραιόκαστρο (9 χλμ). Στη διοργάνωση συμμετέχουν άτομα από όλη τη χώρα και όλων των ηλικιών. 

 
 Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου βετεράνων 

 
Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, διοργανώνεται από την ΕΠΣΜ (ποδοσφαιρική ομοσπονδία 

Μακεδονίας), κατά την περίοδο Μάρτιος – Ιούνιος. Σε αυτό το τουρνουά δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι 
οι Δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμενοι από βετεράνους ποδοσφαιριστές, άνω των 38 
ετών. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, μέσω του γραφείου αθλητισμού συμμετέχει στη συγκεκριμένη 
διοργάνωση, έχοντας στο δυναμικό του 30 βετεράνους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προέρχονται κυρίως 
από τους συλλόγους «Κεραυνός Ωραιοκάστρου» και «Φίλιππος Παλαιοκάστρου», αλλά παράλληλα 
υπάρχουν και ποδοσφαιριστές (δημότες Ωραιοκάστρου) που αγωνίστηκαν και σε άλλα σωματεία. 

 
 Αγώνες Ορεινής Ποδηλατοδρομίας 

 
Τον Μάρτιο του 2011 πραγματοποιήθηκε ο 1ος αγώνας ορεινής ποδηλατοδρομίας. Πάνω από 

200 αθλητές συμμετείχαν από πολλές πόλεις της Β. Ελλάδος και όχι μόνο. Η διοργάνωση ήταν 
συνεργασία του γραφείου αθλητισμού του δήμου Ωραιοκάστρου και του τμήματος ποδηλασίας του ΠΑΟΚ 
και επιθυμία όλων είναι να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο να συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι αθλητές από 
περισσότερες πόλεις. 

 
► Θερινές δραστηριότητες:  
 

 Παιδί και Θάλασσα 
 

Κάθε χρόνο τα παιδιά του δήμου έχουν την ευκαιρία καθημερινών εξορμήσεων σε παραλίες της 
Χαλκιδικής με τη συνοδεία εξειδικευμένων και υπεύθυνων γυμναστών-συνοδών. Το πρόγραμμα διαρκεί 2 
εβδομάδες από το πρωί έως το μεσημέρι.  

 
 Κολυμβητήριο  

 
Το δημοτικό κολυμβητήριο στελεχωμένο από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό απευθύνεται σε 
όλους τους πολίτες λάτρεις του υγρού στίβου. Κατά τους θερινούς μήνες περίπου 5000 πολίτες κάνουν 
χρήση των υπηρεσιών του κολυμβητηρίου όλων των ηλικιών.  
 
Αναλυτικά  τα διαθέσιμα προγράμματα είναι: 

 Aqua aerobic  
 Τμήματα εκμάθησης ενηλίκων 
 Τμήματα εκμάθησης παιδιών 
 Απογευματινές και πρωινές ώρες κοινού.  

 
 
 
Τα προγράμματα λειτουργούν σε όλη την διάρκεια του χρόνου και σε όλες τις τοπικές κοινότητες του 
δήμου. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων ο δήμος  συνεργάζεται με πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ 
(Γυμναστές) που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα.  
 
Πληροφορίες – εγγραφές ΔΗΚΕΩ  2310 690 793 
Email grafeioathlitismou@yahoo.gr 
 
 


