
 
Εγκρίνεται:            ΝΑΙ  �       ΟΧΙ  �                                                                                                                          Ωραιόκαστρο:…………….… 

                                                                                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.: …….….…… 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
   

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                     

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                     

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.)  

 

  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΟΙ 

1. A’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Α.Ε.Δ.  

2. B’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ  

3. Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ  

4. Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ  

5. Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ  

6. ΣΤ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  

 

(Έως 2 επιλογές με αύξοντα αριθμό σύμφωνα με την προτίμηση σας) 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

……………………………………………………………………………………………… 

               (επίθετο)                                        (όνομα)                 (Α.Δ.Τ./Α. Διαβατηρίου )                       

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

                (οδός)                                                          (αριθμός)                (ταχ. κώδικας) 
 

Τηλέφωνο ………………… Κινητό  ……………………. Εmail ………………………… 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

……………………………………………………………………………………………… 

               (επίθετο)                                                                         (όνομα) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

 

………………………………………………. … 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού που παρέχεται μέσω του 

Δ.Ο.Π.Π.Α.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. 

 

Δ.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για τους ενδιαφερόμενους) 

1. Μονογονεϊκή  Οικογένεια  ΝΑΙ 
 Αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο από το οποίο να 

προκύπτει η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση. 

2. 
Μέλος οικογένειας με αναπηρία 67% και 

άνω. 
ΝΑΙ 

 Αντίγραφο απόφασης «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 

σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας  

3. 
Γονέας μαθητής, φοιτητής ή 

στρατευμένος  
ΝΑΙ 

 Βεβαίωση από Στρατολογικό γραφείο ή Βεβαίωση 

φοίτησης από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

4. 

 

Αριθμός ανήλικων τέκνων στην 

οικογένεια (περιλαμβάνει μόνο 

πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με 

ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που 

φοιτούν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  

ΝΑΙ  

1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης 

έκδοσης  

2)Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για περίπτωση ενηλίκων 

που φοιτούν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ 

5. Διαζευγμένοι γονείς, γονείς σε διάσταση ΝΑΙ  

1) Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια 
του ή των τέκνων. 

2) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης διάζευξης ή απόφασης 

ασφαλιστικών μέτρων ή τακτικής διαδικασίας περί 

ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων. 

6. Παιδιά Αλλοδαπών  ΝΑΙ  
Προσκομίζεται άδεια παραμονής στη χώρα του παιδιού 

και του γονέα  

Ωραιόκαστρο:…………….…                                                 

Υπογραφές γονέων:            1……………………… 2……………………..                                                                  



 

 

 

 

Η παρακάτω ατομική καρτέλα παιδιού συμπληρώνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες. 

  

  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ  

 

Επώνυμο : ...................................................   

Όνομα : .......................................................  

Επάγγελμα : .................................................  

Α.Φ.Μ. : ......................................................  

Δ/νση Κατοικίας:............................................  

...................................…........Τ.Κ:……..........  

Περιοχή/Δήμος: ..........................................  

Δημότης Δήμου Ωραιοκάστρου: ΝΑΙ_ ΟΧΙ _  

Τηλ. Οικίας : ................................................  

Τηλ. Εργασίας : ........................................... 

Τηλ. Κινητό:………………………………. 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  

 

Επώνυμο : ..................................................  

Όνομα : .......................................................  

Επάγγελμα : ................................................  

Α.Φ.Μ. :…………........................................  

Δ/νση Κατοικίας: .........................................  

.........................................…..Τ.Κ:.................  

Περιοχή/Δήμος:.............................................  

Δημότης Δήμου Ωραιοκάστρου: ΝΑΙ_ ΟΧΙ _  

Τηλ. Οικίας : ................................................  

Τηλ. Εργασίας : ............................................ 

Τηλ. Κινητό:………………………………… 

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 

(π.χ. γιαγιά, γείτονας) 

 

Αλλεργίες 

Έλλειψη ενζύμων 

 

 ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

 

        

Η κατάθεση και η απόδειξη καταβολής των τροφείων  

θα γίνεται και θα εκδίδεται : 
 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….……………………ΤΟΥ:……………………….. 

 

Α.Φ.Μ.:…………………………….Δ.Ο.Υ.:………………………………… 

  

                                  

 

 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ωραιόκαστρο …………………………………………. 

                                                                                                      1)………………… 2)……………….. 

                                                                                                                       

                                                                                                          Υπογραφές γονέων 



 
 
 

  
                                                                                             Ωραιόκαστρο: 04-05-2018 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
   
 Το Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου»  (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ενημερώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις 
εισαγωγής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του για το σχολικό έτος 2018-2019 
από την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 έως και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018. 
 

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του έχουν: 
  βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετών και 
 προνήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. 

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου δεν έχει ενταχθεί στη δίχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση, οπότε δύναται να εγγράψει στους Παιδικούς Σταθμούς του, παιδιά που 
είναι γεννημένα το 2014.  
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να παραλάβουν Έντυπα Αιτήσεων Εισαγωγής: 
α)  από τους Παιδικούς Σταθμούς 
β) από τα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (Δημοτικό κτίριο «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» 
Μακεδονικού Αγώνα & Καραϊσκάκη) στο Παλαιόκαστρο 
γ) από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά από 07:30 έως 14:00 στα 
γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (Δημοτικό κτίριο «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» Μακεδονικού 
Αγώνα & Καραϊσκάκη) στο Παλαιόκαστρο. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του 
κηδεμόνα του παιδιού. 

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό 
ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου 
συμβίωσης. 

γ) 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). 

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των 
γονέων που είναι άνεργοι. 

ε) 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.  

στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού 
έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. 

 ζ) Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ  ή ΕΥΑΘ, όπου αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας 
του αιτούντα γονέα. 

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται ανά περίπτωση, όπου αποδεικνύεται 
ιδιαίτερη οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
 
α) Όλες οι εγγραφές του σχολικού έτους υλοποιούνται κατόπιν αιτήσεως εισαγωγής 
και όχι αιτήσεως επανεγγραφής, για την ορθότερη επανεξέταση κριτηρίων 
εισαγωγής. 
β) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται με την αίτηση (μετά την 
κατάθεση της αίτησης οποιοδήποτε έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό) 
γ) Κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στον 
Παιδικό Σταθμό. 
δ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετασθούν στην πρώτη φάση της επιλογής. 
 
Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Εναρμόνιση 
οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα 
ενημέρωση (www.eetaa.gr). 

 
ΤΡΟΦΕΙΑ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ 

 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ/ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΟΣΗ 
0,00 € - 8.000,00 € ΔΩΡΕΑΝ 0,00 € 
8.001,00 € - 14.000,00 € 50,00 € (550 €/έτος) 68,75 € 



14.001,00 € - 20.000,00 € 60,00 € (660 €/έτος) 82,50 € 
20.001,00 € - 25.000,00 € 70,00 € (770 €/έτος) 96,25 € 
25.001,00 € - 30.000,00 € 80,00 € (880 €/έτος) 110,00 € 
30.001,00 € - 35.000,00 € 90,00 € (990 €/έτος) 123,75 € 
35.001,00 € και άνω 100,00 € (1100 €/έτος) 137,50 € 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ/ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΟΣΗ 
0,00 € - 30.000,00 € 50,00 € (550 €/έτος) 68,75 € 
30.001,00 € - 35.000,00 € 90,00 € (990 €/έτος) 123,75 € 
35.001,00 € και άνω 100,00 € (1100 €/έτος) 137,50 € 
 
Τα τροφεία καταβάλλονται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (με πρώτη 
δόση αμέσως μετά την έκδοση χρηματικού καταλόγου και τελευταία τον Μάιο) 
αποκλειστικά και μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς όπου τηρείται ο Αριθμός 
Λογαριασμού του «Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω» . 
Η καταβολή των τροφείων αφορά όλο το χρονικό διάστημα του σχολικού έτους κατά 
το οποίο είναι εγγεγραμμένο το παιδί (Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο), ανεξάρτητα από 
τυχόν παρουσίες ή απουσίες του. 
 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ 
1η ΔΟΣΗ αμέσως μετά την έκδοση χρηματικού καταλόγου 
2η ΔΟΣΗ από 01/11 έως και 10/11 
3η ΔΟΣΗ από 01/12 έως και 10/12 
4η ΔΟΣΗ από 01/01 έως και 10/01 
5η ΔΟΣΗ από 01/02 έως και 10/02 
6η ΔΟΣΗ από 01/03 έως και 10/03 
7η ΔΟΣΗ από 01/04 έως και 10/04 
8η ΔΟΣΗ από 01/05 έως και 10/05 
 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ 
 

α) Για τις οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων έχει θεωρηθεί ανάπηρος 
με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Η έκπτωση αυτή ισχύει εφ’ όσον το 
οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι του ποσού των 30.000,00 €. Αν το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω υπερβαίνει το ποσό 30.000,00 €, 
καταβάλλονται τροφεία σύμφωνα με τον πίνακα τροφείων. 
β) Για τα δεύτερα και τρίτα νήπια κάθε οικογένειας, που φιλοξενούνται στο Παιδικό 
Σταθμό, καταβάλλονται τροφεία μειωμένα κατά 10,00 € ανά τέκνο σε σχέση με το 
πρώτο και το δεύτερο νήπιο της οικογένειας.  
γ) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής στις αρχές της περιόδου (έως τις 30 
Οκτωβρίου), χορηγείται έκπτωση 5% στο συνολικό ποσό. 

 
 



 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

 
Γραφεία Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. : 2310 /690712 &2310/694566 
Α ΄ Παιδικός Σταθμός (εντός ΟΑΕΔ ) : 2310/696996 
Β ΄ Παιδικός Σταθμός (εντός Παιδόπολής ) : 2310/698621 & 2310/698070 
Γ ΄ Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας :2310/787104 
Δ ΄ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου: 2310/787270 
Ε ΄ Παιδικός Σταθμός Μεσαίου: 2310/786200 
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου :23940/31150 
 
                                                                    
 

                                                    Η Πρόεδρος 
           

                                                   Αντωνιάδου Ειρήνη 



                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω)  
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 

 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του 

επόμενου έτους. 
 Το καθημερινό ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών αρχίζει στις 7:00 π.μ. και λήγει στις 16:00 μ.μ. 
 Η προσέλευση των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό ξεκινά  στις  7:00 π.μ. και τελειώνει στις  8:45 π.μ. , ενώ η αποχώρηση 

τους ξεκινά από τις 13:00. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Η κατάθεση των τροφείων γίνεται ΕΠΙΜΕΛΩΣ και αποκλειστικά  στην Τράπεζα Πειραιώς,  σε οκτώ (8) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις (με πρώτη δόση αμέσως μετά την έκδοση χρηματικού καταλόγου και τελευταία τον Μάιο) το 
πρώτο δεκαήμερο του μήνα, στον λογαριασμό:5265-054528-011 (δικαιούχος Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω). 

  Οι γονείς υποχρεούνται  μετά την κατάθεση  να προσκομίσουν το αποδεικτικό κατάθεσης στον παιδικό σταθμό ,από 
όπου θα παραλάβουν και τη σχετική απόδειξη, όταν αυτή εκδοθεί από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 

  Η είσπραξη των τροφείων γίνεται μέσω χρηματικών καταλόγων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και συνεπώς οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης (Ν.2130/93). 

  Η καταβολή των τροφείων αφορά  όλο το χρονικό διάστημα του σχολικού έτους κατά το οποίο είναι  εγγεγραμμένο το 
παιδί (Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο ) 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο επόμενο σχολικό έτος, είναι η εξόφληση του τρέχοντος σχολικού έτους 
έως τις 31  Μαΐου της συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς. Κάθε οικονομική εκκρεμότητα είναι λόγος απόρριψης της 
αίτησης. 

 Όλες οι εγγραφές του σχολικού  έτους 2018-2019  θα υλοποιούνται κατόπιν αιτήσεως εισαγωγής και όχι αιτήσεων 
επανεγγραφής για την ορθότερη επανεξέταση των κριτηρίων εισαγωγής.( αρ.απόφ.Δ.Σ.24/2018)            

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:    
 Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στην συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν μπορούν να 

αντιμετωπισθούν από τον Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό γιατρό. 
 Όταν το ζητήσουν  με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες  των παιδιών. 
 Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα 

και τους κανόνες  λειτουργίας  του Σταθμού. 
  Όταν κατ΄ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το Σταθμό 

και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 Η μακροχρόνια απουσία του παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό δεν αναστέλλει την οικονομική υποχρέωση του γονέα 
προς το Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.. Διαγραφή γίνεται ΜΟΝΟ με την υποβολή αίτησης διαγραφής προς το Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. όπου θα 
αναφέρεται ο λόγος διαγραφής, Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο αποφασίζει για την έγκριση 
ή την απόρριψη της αίτησης διαγραφής. 
Σε καμία άλλη περίπτωση δεν αναστέλλονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του γονέα.  

 Κατά τη διάρκεια του  Σχολικού έτους παιδιά  που έχουν διαγραφεί οριστικά με αίτηση των γονέων τους, δεν θα 
επανεγγράφονται στον ίδιο παιδικό σταθμό απ’ όπου και διαγράφηκαν. 

 
. 
 

Παρακαλούμε θερμά για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω γιατί  
μόνο με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλουμε όλοι στην καλύτερη  

δυνατή οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Σταθμών! 



 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) 

 

                                           

   

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
 

 

  

Ο/Η …………………………………………………… γονέας του (όνομα παιδιού) 

…………………………………….. δηλώνω ότι θα παραλαμβάνω το παιδί μου από 

τον Παιδικό Σταθμό (όνομα Σταθμού) ……………………………… 

 Σε περίπτωση απουσίας μου θα παραλαμβάνει το παιδί μου από τον Παιδικό 

Σταθμό, ο/η …………….……………………………… κάτοχος δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας με αριθμό .………………… ή ο/η …………………………… του 

……………………… κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό 

………………. 

        Υποχρεούμαι σε περίπτωση αλλαγής των προσώπων που εξουσιοδοτώ να 

παραλαμβάνουν το παιδί μου, να ενημερώσω τον Παιδικό Σταθμό.   

  

 

 

 

 

 

Ο/Η  δηλών /ούσα 
 

 



 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

   Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τoυς βασικούς Κανόνες  λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Δημοτικού  

Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου, οι οποίοι επισυνάπτονται στην αίτηση 
εισαγωγής  του παιδιού.  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                Ημερομηνία:        

 
                                                                                                                                                        Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                       (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του               
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

 
Download from Diorismos.gr 


