
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.09/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                             Περίληψη 
62/2019                                                        «Έγκριση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας  
                                                            του καλοκαιρινού αθλητικού προγράμματος απασχόλησης  
                                                                         παιδιών γεννηθέντων από το 2006 έως το 2013» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 19 Απριλίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.2600/16-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -4- τακτικά μέλη και -4- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Βασιλική Μαργαρίτη, Ιωάννης Βασσάλος, 
Θεόδωρος Χαριτίδης, Ελένη Ζαφειράκη, Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη, 
Βάιος Γιαννίρης, Ευτυχία Λαδά, Δημήτριος Θεμιστοκλέους και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Ιωάννης 
Κουφόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, 
Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, 
Ελένη Χατσαρίδου και Αναστασία Μεζίνη διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα 
τακτικά μέλη κ.κ. Ιωάννης Βασσάλος, Αγγελική Απέργη, Δημήτριος 
Θεμιστοκλέους και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 6ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
 
Παρακαλούμε όπως στα θέματα του προσεχούς συμβουλίου συμπεριλάβετε και το 
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θέμα «Έγκριση   του  οργανωτικού πλαισίου  λειτουργίας  του καλοκαιρινού 

αθλητικού προγράμματος απασχόλησης  παιδιών  γεννηθέντων από το 2006 έως 

2013». 

Για το πιο  πάνω θέμα έχουμε να σας παραθέσουμε  τα παρακάτω  : 

Ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος μέσω της Διεύθυνσης 

Άθλησης προγραμματίζει  τη λειτουργία   για 14η συνεχόμενη χρονιά της 

διοργάνωσης  καλοκαιρινού  προγράμματος  απασχόλησης  παιδιών γεννηθέντων 

από το 2006 έως 2013. 

Το Πρόγραμμα προσφέρει αθλητισμό διασκέδαση και παιχνίδι για τα παιδιά που θα 

μείνουν  στην πόλη. 

            

           ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Καθημερινά από τις 8.00 έως 15.00 εκτός Σαββατοκύριακων και σε δύο χρονικές 

περιόδους :    

          1η περίοδος   από  Πέμπτη  20  Ιουνίου έως  5  Ιουλίου 2019  

          2η  περίοδος  από   8  Ιουλίου  έως  19  Ιουλίου 2019  

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 2006 – 2012  ως εξής:  

α) στο 8ο Δημοτικό σχολείο  Καλλιθέας που βρίσκεται επί της οδού  Ναυαρίνου 19 και 

Επαμεινώνδα  β) στο 6ο  Λύκειο που βρίσκεται Σωκράτους  222 και Λυσικράτους 

γ) στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής  που βρίσκεται επί της οδού 

Ναυάρχου Βότση 1 

δ) στο 7ο Λύκειο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Μαντζαγριωτάκη 12) το οποίο διαθέτει κλιματιζόμενες  

αίθουσες, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει επικουρικά  σε περίπτωση ακραίων 

καιρικών φαινομένων (καύσωνας) 

ε)  στο 14ο Γυμνάσιο Καλλιθέας επί των οδών Λ. Κατσώνη και Σωκράτους στην 

περίπτωση που το 6ο Λύκειο  Καλλιθέας ορισθεί εξεταστικό κέντρο Πανελληνίων 

εξετάσεων. 

 Επειδή τα πιο πάνω αναφερόμενα  σχολεία βρίσκονται πολύ κοντά στο Δημοτικό 

πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής η μεταφορά των παιδιών από και προς το 

κολυμβητήριο θα γίνεται πεζή. 

 

 

Για  τα παιδιά τα γεννηθέντα το έτος 2013. 

στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ επί της οδού Μεγίστης 18-20   

Υπεύθυνοι της λειτουργίας του προγράμματος ορίζονται :  οι  υπάλληλοι του νομικού 

μας προσώπου, καθηγητές Φυσικής Αγωγής  Γεώργιος Σαβούρδος, Ζάχαρης 

Ιωάννης, Καλογήρου Αργυρούλα και Φιλιπποπούλου Μαργιάννα. 

Οι αθλητικές δραστηριότητες για τα παιδιά που θα εγγραφούν στο αθλητικό 

καλοκαιρινό πρόγραμμα, θα διεξάγονται στις παραπάνω αναφερόμενες 

εγκαταστάσεις του Δήμου που θα διαμορφωθούν  για την εξυπηρέτηση των 

παιδιών.    

 Οι δραστηριότητες  που θα διεξάγονται  είναι : 

 -επιτραπέζια αντισφαίριση 

 -ενόργανη γυμναστική -ρυθμική γυμναστική 

 -κολύμβηση  
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 -ποδόσφαιρο 

 -Καλαθοσφαίριση 

 -Πετοσφαίριση 

 -Αντισφαίριση 

 -Στίβος  

 -Χορός 

 -Αθλητικά παιχνίδια  

Το πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών των γεννηθέντων το 2013 θα 

περιλαμβάνει  αθλητικό παιχνίδι  ζωγραφική , μουσική και δημιουργική απασχόληση. 

 

ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στο πρόγραμμα της κολύμβησης το κάθε παιδί θα συμμετέχει έως τρείς φορές 

την εβδομάδα και η μεταφορά των παιδιών στο κολυμβητήριο εντός του 

Πάρκου Αθλητισμού και  Αναψυχής θα γίνεται με τα πόδια, λόγω της κοντινής 

απόστασης  από τα δύο σχολεία. 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Συνδρομή για 

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

Συνδρομή για 

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Συνδρομή ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΔΥΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

(Α+Β )  

 

Παιδιά  

γεννηθέντα από 

2006-2012  

45,00€ 20,00€ 60,00€ 

Παιδιά 

γεννηθέντα  το  

2013 

35,00€ 20,00€ 50,00€ 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :  

 

1. Εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) 

κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%, με την προϋπόθεση της προσκόμισης 

επικυρωμένης βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής. 

2. Οικογένειες  με ετήσιο εισόδημα έως  12.000€* 

3. Οι τρίτεκνοι, εφ’ όσον έχουν εισόδημα μέχρι 35.000,00 ευρώ.*  

4. Οι πολύτεκνοι (με 4 παιδιά και άνω), εφ’ όσον έχουν εισόδημα μέχρι 40.000,00 

ευρώ.* 

5.  Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 15.000,00 ευρώ.*  

 

*Για την  ένταξη στις περιπτώσεις χαμηλών εισοδημάτων απαιτείται η προσκόμιση 

εκκαθαριστικού εφορίας  2018 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής: 
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 Πρόσφατη βεβαίωση γιατρού όπου θα αναφέρεται ότι το παιδί μπορεί να 

συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες (και κολύμβηση για τα παιδιά 

γεννημένα από το 2006 έως το 2013). 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Για τους κατοίκους απαιτείται αποδεικτικό κατοικίας από λογαριασμό ΔΕΚΟ 

(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) όπου θα αναφέρεται το επώνυμο της μητέρας ή του πατέρα 

του παιδιού. Οι δημότες δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το δικαιολογητικό 

αυτό καθώς η δημοτικότητα βεβαιώνεται από το πιστοποιητικό  οικογενειακής  

κατάστασης. 

 Δύο μικρές φωτογραφίες.  

 

Εγγραφή : Για την εγγραφή θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  Οι εγγραφές 

είναι αποκλειστικά για κατοίκους Καλλιθέας και Δημότες Καλλιθέας (με την 

προσκόμιση  αποδεικτικού).   

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ στα αθλητικά κέντρα του δήμου επί των 

οδών Μεγίστης 18-20  και Αραπάκη 6. 

 Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν, όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των 700 

παιδιών που έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε.   

Για την εγγραφή θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι εγγραφές είναι 

αποκλειστικά για Δημότες και κατοίκους Καλλιθέας. 

 

 
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
           1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 

         2.Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 502/τ. Β΄/1-4-2011 σύσταση του νομικού προσώπου. 
         3.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 

Εγκρίνει, 

1ον  το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του καλοκαιρινού αθλητικού προγράμματος 

απασχόλησης  παιδιών, γεννηθέντων από το 2006 έως 2013. Το πρόγραμμα θα 

λειτουργήσει για 14η  συνεχή χρονιά  όπως αναλυτικά αναφέρουμε πιο κάτω :  

           ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Καθημερινά από τις 8.00 έως 15.00 εκτός Σαββατοκύριακων και σε δύο χρονικές 

περιόδους :    

          1η περίοδος   από  Πέμπτη  20  Ιουνίου έως  5  Ιουλίου 2019  

          2η  περίοδος  από   8  Ιουλίου  έως  19  Ιουλίου 2019  

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
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για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 2006 – 2012  ως εξής:  

α) στο 8ο Δημοτικό σχολείο  Καλλιθέας που βρίσκεται επί της οδού  Ναυαρίνου 19 και 

Επαμεινώνδα  β) στο 6ο  Λύκειο που βρίσκεται Σωκράτους  222 και Λυσικράτους 

γ) στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής  που βρίσκεται επί της οδού 

Ναυάρχου Βότση 1 

δ) στο 7ο Λύκειο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Μαντζαγριωτάκη 12) το οποίο διαθέτει κλιματιζόμενες  

αίθουσες, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει επικουρικά  σε περίπτωση ακραίων 

καιρικών φαινομένων (καύσωνας) 

ε)  στο 14ο Γυμνάσιο Καλλιθέας επί των οδών Λ. Κατσώνη και Σωκράτους στην 

περίπτωση που το 6ο Λύκειο  Καλλιθέας ορισθεί εξεταστικό κέντρο Πανελληνίων 

εξετάσεων. 

 Επειδή τα πιο πάνω αναφερόμενα  σχολεία βρίσκονται πολύ κοντά στο Δημοτικό 

πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής η μεταφορά των παιδιών από και προς το 

κολυμβητήριο θα γίνεται πεζή. 

 

 

Για  τα παιδιά τα γεννηθέντα το έτος 2013. 

στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ επί της οδού Μεγίστης 18-20   

Υπεύθυνοι της λειτουργίας του προγράμματος ορίζονται :  οι  υπάλληλοι του νομικού 

μας προσώπου, καθηγητές Φυσικής Αγωγής  Γεώργιος Σαβούρδος, Ζάχαρης 

Ιωάννης, Καλογήρου Αργυρούλα και Φιλιπποπούλου Μαργιάννα. 

Οι αθλητικές δραστηριότητες για τα παιδιά που θα εγγραφούν στο αθλητικό 

καλοκαιρινό πρόγραμμα, θα διεξάγονται στις παραπάνω αναφερόμενες 

εγκαταστάσεις του Δήμου που θα διαμορφωθούν  για την εξυπηρέτηση των 

παιδιών.    

 Οι δραστηριότητες  που θα διεξάγονται  είναι : 

 -επιτραπέζια αντισφαίριση 

 -ενόργανη γυμναστική -ρυθμική γυμναστική 

 -κολύμβηση  

 -ποδόσφαιρο 

 -Καλαθοσφαίριση 

 -Πετοσφαίριση 

 -Αντισφαίριση 

 -Στίβος  

 -Χορός 

 -Αθλητικά παιχνίδια  

Το πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών των γεννηθέντων το 2013 θα 

περιλαμβάνει  αθλητικό παιχνίδι  ζωγραφική , μουσική και δημιουργική απασχόληση. 

 

ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στο πρόγραμμα της κολύμβησης το κάθε παιδί θα συμμετέχει έως τρείς φορές 

την εβδομάδα και η μεταφορά των παιδιών στο κολυμβητήριο εντός του 

Πάρκου Αθλητισμού και  Αναψυχής θα γίνεται με τα πόδια, λόγω της κοντινής 

απόστασης  από τα δύο σχολεία. 
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Συνδρομή για 

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

Συνδρομή για 

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Συνδρομή ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΔΥΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

(Α+Β )  

 

Παιδιά  

γεννηθέντα από 

2006-2012  

45,00€ 20,00€ 60,00€ 

Παιδιά 

γεννηθέντα  το  

2013 

35,00€ 20,00€ 50,00€ 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :  

 

6. Εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) 

κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%, με την προϋπόθεση της προσκόμισης 

επικυρωμένης βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής. 

7. Οικογένειες  με ετήσιο εισόδημα έως  12.000€* 

8. Οι τρίτεκνοι, εφ’ όσον έχουν εισόδημα μέχρι 35.000,00 ευρώ.*  

9. Οι πολύτεκνοι (με 4 παιδιά και άνω), εφ’ όσον έχουν εισόδημα μέχρι 40.000,00 

ευρώ.* 

10.  Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 15.000,00 ευρώ.*  

 

*Για την  ένταξη στις περιπτώσεις χαμηλών εισοδημάτων απαιτείται η προσκόμιση 

εκκαθαριστικού εφορίας  2018 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής: 

 Πρόσφατη βεβαίωση γιατρού όπου θα αναφέρεται ότι το παιδί μπορεί να 

συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες (και κολύμβηση για τα παιδιά 

γεννημένα από το 2006 έως το 2013). 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Για τους κατοίκους απαιτείται αποδεικτικό κατοικίας από λογαριασμό ΔΕΚΟ 

(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) όπου θα αναφέρεται το επώνυμο της μητέρας ή του πατέρα 

του παιδιού. Οι δημότες δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το δικαιολογητικό 

αυτό καθώς η δημοτικότητα βεβαιώνεται από το πιστοποιητικό  οικογενειακής  

κατάστασης. 

 Δύο μικρές φωτογραφίες.  

 

Εγγραφή : Για την εγγραφή θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  Οι εγγραφές 

είναι αποκλειστικά για κατοίκους Καλλιθέας και Δημότες Καλλιθέας (με την 

προσκόμιση  αποδεικτικού).   

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ στα αθλητικά κέντρα του δήμου επί των 

οδών Μεγίστης 18-20  και Αραπάκη 6. 
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 Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν, όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των 700 

παιδιών που έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε.   

Για την εγγραφή θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι εγγραφές είναι 

αποκλειστικά για Δημότες και κατοίκους Καλλιθέας. 

 

 

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -62- και δημοσιεύθηκε την 23/04/2019. 

 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   

 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

   

 ΜΩΫΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

   

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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