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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έναρξη εγγραφών Θερινών Προγραμμάτων Απασχόλησης για Παιδιά στο Δήμο Ιλίου

Από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 ξεκινούν οι εγγραφές για τα επιτυχημένα προγράμματα θερινής
δημιουργικής ψυχαγωγίας «Καλοκαιρινό Camp», «Παιδί & Θάλασσα» και «Θερινή Δημιουργική
Απασχόληση» για τα παιδιά του Ιλίου που έχουν γεννηθεί από το 2008 έως και το 2014, τηρώντας όλα
τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σημειώνεται ότι, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας www.sportscultureilion.gr από 24.06.2020 έως και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων
θέσεων.

Α. «Καλοκαιρινό Camp»:
Το πρόγραμμα του Καλοκαιρινού Camp θα υλοποιηθεί σε 2 περιόδους, Α΄ περίοδος: 01.07.2020 έως
10.07.2020 και Β΄ περίοδος 13.07.2020 έως 24.07.2020, στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας (επί των
οδών Πριάμου και Πρέσπας), με την επίβλεψη καθηγητών φυσικής αγωγής και επιμορφωτών.
Τα παιδιά προσέρχονται 07:30 – 08:30 με αθλητική περιβολή και καπέλο, έχοντας μαζί τους σακίδιο με
μπουκαλάκι νερό και μικρογεύμα. Αποχωρούν 14:00 – 15:30 και μέσω του προγράμματος,
απολαμβάνουν ώρες ξεγνοιασιάς και ψυχαγωγίας με μια σειρά αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, καλλιεργώντας το ομαδικό και αθλητικό πνεύμα, μέσα από διαφορετικά είδη
αθλημάτων και ποικίλες μορφές τέχνης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο,
μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις, ενόργανη, ρυθμική, γυμναστική), πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια
(πινκ-πονκ, σκάκι, αγγειοπλαστική, ζωγραφική, μοντέρνο και παραδοσιακό χορό), καθώς και προβολή
ταινιών στο χώρο του κινηματογράφου.
Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 5€ και η οικονομική συμμετοχή ανά περίοδο ορίζεται στα 30€
για κάθε παιδί, όπου μπορεί να εγγραφεί και στις 2 περιόδους του προγράμματος.

Β. «Παιδί και Θάλασσα»:
Το «Παιδί & Θάλασσα» θα υλοποιηθεί από 01.07.2020 έως 17.07.2020. Το πρόγραμμα υλοποιείται
στην παραλία Σχινιά, με την επίβλεψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, προσφέροντας πολύ παιχνίδι και
διασκέδαση στη θάλασσα με ασφάλεια. Περιλαμβάνει εκμάθηση κολύμβησης, αθλοπαιδιές στην
παραλία, βιωματικά παιχνίδια κ.ά., δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν την κοινωνικότητα
και την ομαδικότητά τους.
Αναχώρηση: Από το Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης» (Καπετάν Βέρα και Γ΄ Ορεινής
Ταξιαρχίας) όπου τα παιδιά προσέρχονται στις 07:30 έχοντας μαζί τους σακίδιο με μπουκαλάκι νερό,
μαγιό, καπέλο, αντηλιακό και μικρογεύμα. Αναχωρούν στις 08:00 με άφιξη στο Σχινιά περίπου στις
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09:00, ακολουθώντας διαδρομή από Αττική Οδό και μέσω Νέας Μάκρης. Παραμονή στην παραλία μέχρι
τις 13:00, στη συνέχεια επιστροφή και παραλαβή των παιδιών από το σημείο προσέλευσης 14:00 έως
14:30.
Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 5€ και η οικονομική συμμετοχή ορίζεται στα 30€ για κάθε παιδί.

Γ. «Θερινή Δημιουργική Απασχόληση»:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά, των οποίων οι γονείς εργάζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
προσφέροντας ποιοτική και ασφαλή απασχόληση από παιδαγωγούς ειδικούς στις βιωματικές
δραστηριότητες. Θα διαρκέσει από 01.07.2020 έως και 24.07.2020 και θα διεξάγεται καθημερινά
(εκτός Σαββάτου & Κυριακής) από τις 07:00 έως τις 16:00. Τα παιδιά θα προσέρχονται με αθλητική
περιβολή και καπέλο, έχοντας μαζί τους σακίδιο με μπουκαλάκι νερό, μικρογεύμα και περιλαμβάνει
εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές, δημιουργικές δραστηριότητες και εκδρομές.
Η οικονομική συμμετοχή ορίζεται συμβολικά για κάθε παιδί στα 30€ για το σύνολο του προγράμματος.

Σχολεία υλοποίησης προγράμματος:
 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Χρυσηίδος 71 (περιοχή Κέντρο)
 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Γρηγορίου Ε΄ 38 (περιοχή Αγ. Φανουρίου)
 11ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Λ. Παλατιανής 2 - 6 (περιοχή Παλατιανής)
 12ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Αργυροκάστρου 51 (περιοχή Αγ. Νικολάου)

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής για τα ανωτέρω προγράμματα είναι:

1. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου που να αναφέρει ότι το παιδί μπορεί να αθληθεί (όχι το Ατομικό
Δελτίο Υγείας Μαθητή).

2. Αστυνομική ταυτότητα γονέα.
3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο να

εμφανίζεται το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση κατοικίας των γονέων.
4. Μόνο για το πρόγραμμα «Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης» απαιτούνται οι βεβαιώσεις

εργοδότη των δύο γονέων. (Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το ειδοποιητήριο ασφαλιστικής
εισφοράς του τελευταίου διμήνου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εγγραφών
Αθλητικών Προγραμμάτων, τηλ. 210 2691625, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 15:00, καθώς και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση sports@ilion.gr.

Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος
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