


Αγαπητοί φίλοι,
ξεπερνώντας τις συνέπειες του covid και για πρώτη φορά 
μετά από καιρό, το Αθλητικό και Πολιτιστικό καλοκαίρι 
επανέρχεται στην κανονική του μορφή.
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις 
αθλητικές τους δεξιότητες, να γνωρίσουν τις αξίες του 
Αθλητισμού και της ομαδικής ζωής, αλλά και να έρθουν 
σε επαφή με αθλητικά σωματεία και διακεκριμένους 
αθλητές της πόλης μας. 
Σας εύχομαι καλή διασκέδαση!

Ο Αντιδήμαρχος  Δημοτικής Ενότητας Εκάλης  
& Εντεταλμένος Σύμβουλος          

Αθλητισμού Δήμου Κηφισιάς                                                   
Αχιλλέας Κουρέπης

Το «ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» του 
Δήμου Κηφισιάς δεν σταμάτησε κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας προσφέροντας μια δημιουργική διέξοδο 
στα παιδιά και τις οικογένειές τους την περίοδο των 
θερινών διακοπών των σχολείων.
Φέτος, έρχεται με νέα ορμή αλλά και με μαζική 
συμμετοχή έτσι ώστε οι μικροί πολίτες του Δήμου 
μας να μπορέσουν να περάσουν ευχάριστες ώρες 
ξενοιασιάς με δημιουργικό και αθλητικό πνεύμα.
Ο παιδικός και μαζικός αθλητισμός δυναμώνει την 
κοινωνική συνοχή, καλλιεργεί το πνεύμα και το σώμα 
και συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας των παιδιών.
Καλό  Καλοκαίρι!

 O Δήμαρχος Κηφισιάς
Γιώργος Θ. Θωμάκος 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

	20/6/2022-24/6/2022
	27/6/2022-1/7/2022
	4/7/2022-8/7/2022

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:30-16:00  
(7:30-8:30 προσέλευση, 13:15-16:00 αποχώρηση)

 
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ,ΤΕΝΙΣ,ΚΛΑΣΙΚΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΜΝΑΣΤΙΚΗ, 
ΜΠΑΣΚΕΤ,ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ, ΒΟΛΕΪ,ΧΑΝΤΜΠΩΛ, ΞΙΦΑΣΚΙΑ, ΣΤΙΒΟΣ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ, KIDS TRACK FITNESS, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΟ-
ΚΙΝΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :  
athlitikokalokairi@yahoo.com

     Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2132007208-288

Δικαιολογητικά εγγραφής:     

	Συμπληρωμένη η  Αίτησης Συμμετοχής . 
(μπορείτε να την λάβετε και ηλεκτρονικά).

	Ιατρική Βεβαίωση ότι το παιδί είναι υγιές καρδιολογικά και 
δερματολογικά.

	1 Φωτογραφία.
	Αντίγραφο ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε λογαριασμό που να πιστοποιεί 

την διεύθυνση κατοικίας στον Δήμο μας.
	Σε περίπτωση απορίας θα προσκομίζεται αντίγραφο αποδεικτικού 

εγγράφου.
	Σε περίπτωση ανεργίας θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

αντίγραφου της ¨βεβαίωσης ανεργίας¨ σε ισχύ.
	Απόδειξη καταθετηρίου στο οποίο να αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του παιδιού & οι περίοδοι που θα λάβει μέρος.

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ¨Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ¨
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ¨ΧΑΝ¨ 

ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ¨Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ¨ (Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 192) 

	ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: 7:30-8:30
	ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 13:15-14:00
	ΦΥΛΑΞΗ: 14:00-16:00 

	11/7/2022-15/7/2022
	18/7/2022-22/7/2022
	25/7/2022-29/7/2022



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

Ο/Η.............................................................δηλώνω ότι επιθυμώ το παιδί μου

................................................................................. ετών να συμμετάσχει στο 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022» του Δήμου Κηφισιάς, στις 
αθλητικές δραστηριότητες και στο άθλημα της Κολύμβησης για την εβδομάδα : 
(20/6 - 24/6) – (27/6 - 1/7) – (4/7-8/7) – (11/7- 15/7) – (18/7-22/7) – (25/7-29/7) 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου δεν πάσχει από οτιδήποτε που θα 
καθιστούσε επικίνδυνη τη συμμετοχή του στις αθλητικές δραστηριότητες του 
Προγράμματος.   
Όνομα & Επώνυμο παιδιού……………………………………………………………………
Ημερομηνία γέννησης……………………………………………………………………………..
Τάξη και Σχολείο που τελείωσε ………………………………………………………...……
Ονοματεπώνυμο πατέρα ............................................................................
Ονοματεπώνυμο μητέρας ..........................................................................
Διεύθυνση κατοικίας .................................................................................
e-mail..........................................................................................................
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ………………………...…..
Τηλέφωνα επικοινωνίας σταθερά και κινητά, τα οποία ανά πάσα στιγμή  
θα είναι διαθέσιμα για κλήσεις και sms.
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ...................................................................................………………………… 
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες που παρουσιάζει 
το παιδί, επίσης αν ακολουθεί οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή & να 
συμπληρώσετε ό,τι νομίζετε πως πρέπει να γνωρίζουμε για το παιδί σας.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
Επισυνάπτονται οι απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για τη συμμετοχή του 
παιδιού στο Πρόγραμμα.
Δίνοντας προτεραιότητα στην ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων 
και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με το παιδί, επιθυμούμε 
να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή sms παρακαλούμε επιβεβαιώστε 
τσεκάροντας ότι: Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση για ό,τι αφορά τη συμμετοχή 
του παιδιού στο Πρόγραμμα Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση για εκδηλώσεις 
και Προγράμματα του Δήμου μας.

Δηλώστε ποιος άλλος εκτός από τους γονείς ή κηδεμόνες θα παραλαμβάνει το παιδί.
……………………………………………………………………………………………………...

Το παιδί θα παραμένει στην φύλαξη (14:00-16:00)

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα …………………………



ΚΟΣΤΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
1� ΠΑΙΔΙ: 50€       3Ο ΠΑΙΔΙ: 40€
2Ο ΠΑΙΔΙ: 45€      4Ο ΠΑΙΔΙ: 35€

ΚΟΣΤΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ  

ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1Ο ΠΑΙΔΙ: 60€       3Ο ΠΑΙΔΙ: 50€
2Ο ΠΑΙΔΙ: 55€      4Ο ΠΑΙΔΙ: 45€ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΡΟΙ: ΔΩΡΕΑΝ  (ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΡΙΑ)
ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ : ΔΩΡΕΑΝ   

(ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕΔ ΕΝΕΡΓΗ)
ΑΝΕΡΓΟΣ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΙΟΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ: 35€

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: 35€ ( ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ  
Viva Wallet 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

IBAN: GR1170100000000725665813986



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
	Καμία αίτηση δεν θα θεωρείται σε ισχύ, εάν δεν έχουν 

προσκομιστεί όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής. 
	Για οποιαδήποτε αλλαγή εκτός εκείνης που 

συμπληρώνεται στην «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
θα πρέπει να ενημερώνεται η γραμματεία των 
Διοργανωτών, η οποία θα βρίσκεται καθημερινά στο 
Δημοτικό Στάδιο ¨Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ¨ κατά την πραγματοποίηση 
του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2022».

	Η ευθύνη των διοργανωτών περιορίζεται αυστηρά στις 
ώρες παραλαβής & παράδοσης των παιδιών 07:30-16:00 
όπου θα πραγματοποιούνται  αποκλειστικά και μόνο στο 
Δημοτικό Στάδιο ¨I. ΖΗΡΙΝΗΣ¨.

	Κατά την αποχώρηση το παιδί θα παραλαμβάνεται με την 
επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

	Οι Διοργανωτές παρέχουν στα παιδιά ένα μικρογεύμα & 
νερό κατά την διάρκεια του διαλλείματος.

	Η γνωστοποίηση του εβδομαδιαίου προγράμματος 
θα αποστέλλεται  ηλεκτρονικά κάθε Παρασκευή της 
προηγούμενης εβδομάδας.

	Τα παιδιά απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε 
αντικείμενο που δεν αφορά τις δραστηριότητες του 
«Αθλητικού Καλοκαιριού».

	Τις ημέρες στις οποίες περιλαμβάνεται η Κολύμβηση, 
το πρωινό στο σπίτι θα πρέπει να έχει καταναλωθεί 
τουλάχιστον δύο ώρες νωρίτερα και να είναι ελαφρύ. 

	Για την εύρυθμη & ασφαλή λειτουργία του 
Προγράμματος, τα παιδιά που δεν συμμορφώνονται με 
τους κανονισμούς λειτουργίας του, θα υποχρεώνονται να 
αποχωρήσουν. 


