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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

«Καλοκαιρινό Camp» και «Παιδί & Θάλασσα» 

στο ∆ήμο Ιλίου 

Ο ∆ήμος Ιλίου συνεχίζει και φέτος τα επιτυχημένα προγράμματα 

«Καλοκαιρινό Camp» και «Παιδί & Θάλασσα» για τα παιδιά ηλικίας από 6,5 

ετών έως και την 6η ∆ημοτικού, με στόχο τη δημιουργική ψυχαγωγία και 

χαλάρωσή τους κατά την περίοδο των θερινών διακοπών των σχολείων.  

1. Καλοκαιρινό Camp:   

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά περνούν ώρες ξεγνοιασιάς 

και ψυχαγωγίας, με μια σειρά αθλητικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, που είναι ο καλύτερος τρόπος για να έρθουν σε επαφή 

με διαφορετικά είδη αθλημάτων, ποικίλες μορφές τέχνης, καθώς και να 

καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, ρακέτες, ενόργανη, 

ρυθμική-γενική γυμναστική), ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδια (πινκ-

πονκ, αγγειοπλαστική, ζωγραφική, μοντέρνο και παραδοσιακό χορό), 

καθώς και προβολή ταινιών στο χώρο του κινηματογράφου. 

Πραγματοποιείται στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας (οδός Πριάμου και 

Πρέσπας), με την επίβλεψη καθηγητών φυσικής αγωγής και  

επιμορφωτών. 

∆ιάρκεια προγράμματος «Καλοκαιρινό Camp»: 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 3 περιόδους των δύο εβδομάδων η κάθε 

μία και διαρκεί από 16.06.2014 έως 25.07.2014. Ξεκινά καθημερινά από 

τις 7:30 το πρωί και διαρκεί έως 15.30 το μεσημέρι. 
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2. Παιδί και Θάλασσα 

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος τα παιδιά έρχονται σε επαφή με 

τη φύση και το υγρό στοιχείο, με πολύ παιγνίδι, εκμάθηση κολύμβησης και 

διασκέδαση. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει στην παραλία του 

Σχοινιά, κάτω από την επίβλεψη καθηγητών φυσικής αγωγής. 

∆ιάρκεια & Ημερήσιο πρόγραμμα για το «Παιδί και θάλασσα»: 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 περιόδους των δύο εβδομάδων η κάθε 

μία και διαρκεί από 16.06.2014 έως 11.07.2014. 

Αναχώρηση: Από το κλειστό γυμναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης» (Καπετάν 

Βέρα και Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας) στις 8:00 π.μ. Άφιξη στο Σχοινιά γύρω 

στις 9:00 π.μ., με διαδρομή από Αττική Οδό και μέσω Νέας Μάκρης. 

Παραμονή στην Παραλία μέχρι τις 13:00, παραλαβή των παιδιών από το 

σημείο προσέλευσης 13:45 έως 14:00. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα προγράμματα είναι : 

α. Ιατρική βεβαίωση 

β. Φωτογραφία παιδιού (μία σε μέγεθος ταυτότητας) 

γ. Φωτοτυπία λογαριασμού ∆ΕΚΟ (για τους δημότες Ιλίου αρκεί η αστυνομική 

ταυτότητα) 

Κόστος:   

Το κόστος εγγραφής είναι 5€ και η οικονομική συμμετοχή στα προγράμματα 

ορίζεται για κάθε παιδί και για κάθε περίοδο στα 40,00€. 

Απαλλαγές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν υπάρχουν. 

Προτεραιότητα δίνεται στα παιδιά των κατοίκων ή δημοτών του ∆ήμου 

Ιλίου. 

Εγγραφές:  

Ξεκινούν την ∆ευτέρα 02.06.2014 και οι αιτήσεις συμμετοχής θα 

υποβάλλονται  στο αρμόδιο γραφείο εγγραφών του Αθλητικού Τμήματος, 

Νέστορος 101, 1ος όροφος, ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:30 έως 13:30.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στον κύριο Αριστοτέλη Πέτσα στο τηλέφωνο 210 26 91 625.  


