
Αθλητική Καλοκαιρινή Απασχόληση 
2020 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  



για το πρόγραμμα «Αθλητική Καλοκαιρινή Απασχόληση» 

Σύνοψη 

λαμβάνοντας υπόψη τα νέα περιοριστικά μέτρα του ΕΟΔΥ 
 

Το πρόγραμμα «Αθλητική Καλοκαιρινή Απασχόληση» υλοποιείται εδώ και 15 χρόνια με στόχο την ποιοτική, δημιουργική και ευχάριστη 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, ενώ παράλληλα στηρίζει τους εργαζόμενους γονείς προσφέροντας λύση στο 

πρόβλημα της φύλαξης των  παιδιών τις πρωινές ώρες. 

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν εξαιτίας του COVID-19, η πραγματοποίηση τέτοιων προγραμμάτων διέπεται από τις ίδιες 

αρχές ασφαλούς άσκησης σε αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα επικαιροποιούνται από τους υπευθύνους υλοποίησης με βάση την 

πορεία της επιδημίας στη χώρα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση οδηγιών «Αθλητισμός  & 

COVID19» της ΓΓΑ. 



Συμμετοχές παιδιών 

10μελή τμήματα 
Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΓΓΑ ο ανώτερος αριθμός παιδιών 
ανά τμήμα είναι  10 άτομα. 

ΚΔΑΠ 
προτεραιότητα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που ήδη συμμετέχουν στα 
ΚΔΑΠ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.  

Ηλικίες συμμετοχής 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την Α’ 
Δημοτικού μέχρι και την ΣΤ’ Δημοτικού 

Κριτήρια 
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα προηγηθούν 
παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προκειμένου 
να προσφερθεί ουσιαστική λύση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα με τη φύλαξη του παιδιού τους. 



Περίοδοι, Κόστη εγγραφής, Ωράριο, Τόπος 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ & ΚΟΣΤΟΣ 

40 € 

9 ΙΟΥΛΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν με 
προτεραιότητα και χωρίς την 

προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών, 
όλα τα παιδιά ωφελούμενων της 

δράσης ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

ζωής" 2019-20,  που έχουν σύμβαση 
με τον ΟΠΑΑ για τα ΚΔΑΠ.  

Ισχύουν απαλλαγές 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

8:00 - 14:30 

Προσέλευση των παιδιών από τις 
8:00 και  ολοκλήρωση αποχώρησης 

έως τις 14:30 

Δεν είναι δυνατή η προσέλευση μετά 
τις 8:30 λόγω μετακίνησης των 

παιδιών 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 6ο ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Η μεταφορά των παιδιών από τα 
σχολεία στο Πάρκο γίνεται με τα 

πόδια, συνοδεία των εκπαιδευτικών. 
Η απόσταση είναι 100–350μ.  Το 

σχολείο προσέλευσης –αποχώρησης 
θα το πληροφορηθείτε με νεότερη 

ανακοίνωση στο site του Δήμου.  

Προσέλευση και αποχώρηση  
μόνο στα σχολεία 



Εγγραφές 

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. 

Κατεβάζετε την αίτηση εγγραφής - υπεύθυνη δήλωση που θα βρείτε στο kallithea.gr, 

τη συμπληρώνετε και τη και στέλνετε σκαναρισμένη μαζί με όλα τα δικαιολογητικά 

εγγραφής, στο email: kallitheacamp@gmail.com. Για κάθε παιδί υποβάλετε ξεχωριστή 

αίτηση. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα χαρακτηρίζονται άκυρες. Εγγραφές θα 

πραγματοποιούνται μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων με αυστηρή τήρηση σειράς 

προτεραιότητας. 

Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, θα παραλάβετε απαντητικό e-mail με το παραπεμπτικό 

πληρωμής στην τράπεζα. Κατόπιν απαντώντας στο ίδιο email, στέλνετε το αποδεικτικό 

πληρωμής για να εκδοθεί η κάρτα εισόδου του παιδιού. Την κάρτα εισόδου πρέπει να 

παραλάβετε από το Δημοτικό Γυμναστήριο Ελ. Βενιζέλου 241 και να την έχετε μαζί σας  

κάθε φορά, για την είσοδο του παιδιού στο πρόγραμμα.  

Προσοχή: Μετά την πληρωμή εγγραφής δε γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

Έναρξη εγγραφών 29 Ιουνίου 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δικαιολογητικά Εγγραφής & Απαλλαγές 

Πρόσφατη βεβαίωση γιατρού 
όπου θα αναφέρεται ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει 
σε αθλητικές δραστηριότητες και κολύμβηση 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
Εφόσον αυτό θα χρησιμοποιηθεί και ως δικαιολογητικό 
πιστοποίησης δημοτικότητας θα πρέπει να έχει εκδοθεί 
εντός τελευταίου διμήνου 

Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) 
ως αποδεικτικό κατοικίας όπου θα αναφέρεται το 
επώνυμο της μητέρας ή του πατέρα του παιδιού. Οι 
δημότες δεν προσκομίζουν λογαριασμό.  

Παιδιά τρίτεκνων οικογενειών 
εφ’ όσον έχουν εισόδημα μέχρι 35,000€ (με την προσκόμιση 
εκκαθαριστικού εφορίας 2019) 

Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών 
εφ’ όσον έχουν εισόδημα μέχρι 40,000€ (με την προσκόμιση 
εκκαθαριστικού εφορίας 2019) 

Παιδιά γονέων με ελάχιστο ποσοστό 

αναπηρίας 67% 
με την προσκόμιση γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Παιδιά οικογενειών με ετήσιο εισόδημα έως 12.000€ 
με την προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας 2019 

Mία πρόσφατη μικρή φωτογραφία 
Προσκομίζεται κατά την παραλαβή κάρτας εισόδου πριν 
την έναρξη του προγράμματος 

Βεβαίωση εργασίας γονέων 
Προτεραιότητα εγγραφής έχουν παιδιά των οποίων και 
οι δύο γονείς εργάζονται 



συμμόρφωση με το γενικό πρωτόκολλο για Summer Camps της ΓΓΑ 

Προσέλευση & Αποχώρηση 
 

•Υποχρεωτική προσκόμιση δελτίου καταγραφής αθλούμενου παιδιού υπογεγραμμένο από τον γονέα ή κηδεμόνα κατά την 
πρώτη προσέλευση. (Το δελτίο καταγραφής μπορείτε να το κατεβάσετε από το site του Δήμου) 

•Κατά την προσέλευση είναι υποχρεωτική η παράδοση στη γραμματεία της ατομικής κάρτας εισόδου του παιδιού που θα 
πρέπει να έχετε παραλάβει πριν την έναρξη του προγράμματος από το Δημοτικό Γυμναστήριο Ελ. Βενιζέλου 241 

•Υποχρεωτική προσέλευση των παιδιών την 1η ημέρα για εκπαίδευση στις διαδικασίες προσέλευσης, τήρησης ασφαλών 
αποστάσεων, μέτρων καθαριότητας χεριών και αθλητικού εξοπλισμού, ασφαλούς χρήσης αποδυτηρίων και 
αποχωρητηρίων. Παράλληλα θα γίνεται καθημερινή υπενθύμιση κανόνων από τους εκπαιδευτικούς. 

•Καθημερινή ενημέρωση του εντύπου εισερχομένων - εξερχομένων του ΕΟΔΥ για την ιχνηλάτηση τυχόν κρούσματος 

•Η Προσέλευση και η αποχώρηση γίνεται αποκλειστικά στο σχολείο που έχει οριστεί για το παιδί. Τα παιδιά 
παραλαμβάνονται ΜΟΝΟ με την προσκόμιση της ταυτότητας του υπεύθυνου παραλαβής που έχει δηλωθεί από τους 
γονείς στην αίτηση εγγραφής. Για οποιαδήποτε αλλαγή στην παραλαβή του παιδιού θα πρέπει οι γονείς να 
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους υπεύθυνους του προγράμματος, και να στείλουν email στο: 
kallitheacamp@gmail.com από το προσωπικό email που δήλωσαν στην αίτηση, γράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον 
αριθμό της ταυτότητας του ατόμου που θα παραλάβει το παιδί.  



του προγράμματος «Αθλητική Καλοκαιρινή Απασχόληση» 2020 

Δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες υλοποιούνται στα ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα στο χώρο του parking του Πάρκου Άθλησης & 
Αναψυχής , στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, στην παιδική χαρά και στην κλειστή αίθουσα του ίδιου χώρου, στο 
κολυμβητήριο, στα προαύλια των σχολείων στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και τις σχολικές αίθουσες διδασκαλίας. 
Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες: 

• Πινγκ-Πονγκ 

• Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής 

• Κολύμβηση 

• Σκάκι 

• Καλλιτεχνικά εργαστήρια 

• Προβολή εκπαιδευτικών ταινιών 

• Ποδόσφαιρο  

• Τένις 

• Μπάσκετ 

• Βόλεϊ 

• Ρυθμική/ενόργανη 

• Επιτραπέζια παιχνίδια 



Ημέρες κολύμβησης για τα αγόρια και τα κορίτσια 

Το μάθημα της κολύμβησης παρακολουθούν εναλλάξ ανά μία 
ημέρα ξεχωριστά τα αγόρια με τα κορίτσια. Για την Αθλητική 
Καλοκαιρινή Απασχόληση 2020 οι ημέρες συμμετοχής ανά 
φύλο είναι οι ακόλουθες : 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σ Κ 

9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Κολύμβηση 



Ένδυση, φαγητό, προσωπικά είδη 
Το κάθε παιδί θα πρέπει να προσέρχεται στο πρόγραμμα με: 
•αθλητικά ρούχα 

•κλειστά αθλητικά παπούτσια 

•καπέλο ηλίου 

•Αντηλιακό 

•παγούρι με δροσερό νερό 

Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν μαζί τους, μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα  
(κινητά, κάμερες, MP3, φορητές κονσόλες παιχνιδιών κλπ).  

Για τη συμμετοχή στην κολύμβηση το κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μαζί: 

•μαγιό 

•σκουφάκι πισίνας 

Ειδικά τις ημέρες που στο ημερήσιο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται η Κολύμβηση, το πρωινό στο 
σπίτι θα πρέπει να καταναλωθεί μέχρι τις 07:30 να είναι ελαφρύ και όχι γαλακτοκομικά. 
Κάθε παιδί είναι υπεύθυνο για τα ατομικά του είδη, στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμό του. 

•φαγητό (κουλούρι, φρούτο ή άλλο μικρό snack  

 που να μην απαιτεί συντήρηση) 

•  ένα δεύτερο μακό μπλουζάκι 

•ατομική κασετίνα με μαρκαδόρους, μπογιές κ.λ.π  

 (ό,τι υπάρχει διαθέσιμο) 

•μπουρνούζι 

•σαγιονάρες 


