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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Πρόγραμμα Θερινής ∆ημιουργικής Απασχόλησης  

στο ∆ήμου Ιλίου για  350  παιδιά ηλικίας  5-12 ετών  

 
Ο ∆ήμος Ιλίου συνεχίζει και φέτος το επιτυχημένο πρόγραμμα Καλοκαιρινής 

∆ημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών, που σκοπό έχει 

τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων της πόλης μας,  προσφέροντας ασφαλή  

και ποιοτική απασχόληση στα παιδιά τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

ενώ παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκφραστούν 

δημιουργικά.  

Το πρόγραμμα  θα διαρκέσει από 19 Ιουνίου 2014 έως και 18 Ιουλίου 2014,  

καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής), από τις 07:30  έως τις 15:30 και 

υλοποιείται από παιδαγωγούς ειδικούς στην βιωματική εκπαίδευση.  

Η δράση περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως βιωματικό παιχνίδι, χορό, 

ζωγραφική, μουσική, παραμύθι, θεατρικό παιχνίδι, περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, άθληση, εκδρομές κ.λπ., οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο 3ο 

∆ημοτικό Σχολείο Ιλίου (Γρηγορίου Ε΄38), στο 6ο ∆ημοτικό Σχολείο Ιλίου 

(∆αβάκη 50  & Κλεισούρας) και στο 11ο ∆ημοτικό Σχολείο Ιλίου 

(Λ.Παλατιανής). 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται  από την ∆ευτέρα 2 Ιουνίου  έως και 

την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας και Υγείας (Νέστορος 101 Β΄ Όροφος), ∆ευτέρα έως Παρασκευή 

από τις 08:30 έως τις 14:30 και κάθε Πέμπτη από τις 8:30 έως 17:30.  
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Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1. Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση για δυνατότητα άθλησης του 

παιδιού (από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα). 

2. Φωτοτυπία λογαριασμού ∆ΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας για  

βεβαίωση διεύθυνσης κατοικίας.   

3. Βεβαίωση Εργασίας των γονέων  ή ασφαλιστικού φορέα. 

4. Οποιοδήποτε έγγραφο που να αναγράφει το Α.Φ.Μ. του αιτούντος. 

5. Αίτηση ∆ήλωσης Συμμετοχής (τη συμπληρώνετε στα γραφεία της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου).  

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους δημότες και 

κατοίκους, το οποίο θα εκδοθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του 

∆ήμου Ιλίου αυτεπάγγελτα. 

Η οικονομική συμμετοχή ορίζεται συμβολικά για κάθε παιδί στα 20,00€ για όλο 

το πρόγραμμα, ενώ απαλλάσσονται από αυτήν οι πολύτεκνες, οι τρίτεκνες και 

οι μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και οι οικογένειες με ένα προστατευόμενο 

μέλος ΑμεΑ. Το εισόδημα για τις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να είναι 

μικρότερο των 25.000,00€. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας στα τηλέφωνα: 213 20 30 017,  213 20 30 029, 213 20 30 019. 

 

 


