
για παιδιά  
6 έως 12 ετών

Θερινό Πρόγραμμα 
Απασχόλησης 2022



Στόχος μας είναι, να απασχοληθούν σε ειδικά σχεδιασμένες και 
στελεχωμένες αθλητικές, πολιτιστικές, δημιουργικές και 
ψυχαγωγικές δράσεις, που θα ενισχύσουν τη πνευματική, 
ψυχολογική, κοινωνική, σωματική και εκφραστική τους ανάπτυξη. 
  
To χαμόγελο των παιδιών, εκτός από τις καρδιές μας, φωτίζει και 
την ελπίδα όλων για το μέλλον! 
  
Σας εύχομαι Καλό Καλοκαίρι!   
  
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
  
Με ιδιαίτερη χαρά επαναλειτουργούμε το 
Θερινό Πρόγραμμα Απασχόλησης ύστερα 
από δύο ολόκληρα χρόνια περιορισμών 
και με μεγάλη προσμονή, είμαστε 
έτοιμοι να υποδεχτούμε παιδιά ηλικίας 
6-12 ετών, στο Πρόγραμμα που θα 
λειτουργήσει σε 6 χρονικές περιόδους,  
στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού 
Σταδίου Μαρκοπούλου και για πρώτη 
φορά στο Πόρτο Ράφτη (1ο Δημοτικό 
Σχολείο)! 



Περισσότερα  

από 1000 παιδιά φέτος  

θα περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι 
στην πόλη μας 

παρέα με τους φίλους τους 

συμμετέχοντας σε δεκάδες αθλητικές, 
δημιουργικές & ψυχαγωγικές δράσεις 

με ασφάλεια και οργάνωση



ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
6 Εβδομάδες 
Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  20-24 Ιουνίου  
Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 
Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  4 - 8 Ιουλίου 
Δ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  11 - 15 Ιουλίου 
Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  18 - 22 Ιουλίου 
ΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 25 - 29 Ιουλίου

ΗΛΙΚΙΕΣ 
6 έως 12 ετών  
(παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2010 έως το 2016)

ΩΡΑΡΙΟ 
Παράδοση: 7.30-9.00 
Παραλαβή: 13.30-14.00 (Α αποχώρηση) 
            15.30-16.00 (Β αποχώρηση)

ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Camp ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου 

31 χλμ. Λ.Αθηνών-Λαυρίου 

Camp ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη 

Καρόλου Κούν 1 
Το Camp ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ δεν θα λειτουργήσει 

τις Ε & ΣΤ περιόδους

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  
ΑΠΟ 30 Μαΐου  
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
που θα βρείτε  

στο site του Δήμου  
(Υποβάλλοντας όλα τα  

απαιτούμενα δικαιολογητικά) 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ  
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
• Το ένα (1) παιδί, 35 ευρώ ανά περίοδο 
• Τα δύο (2) αδέλφια, 65 ευρώ ανά περίοδο 
• Τα τρία (3) αδέλφια 90 ευρώ ανά περίοδο

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μη υλοποίησης μίας ή περισσότερων περιόδων, 
εφόσον δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων



ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
Ποδόσφαιρο 
Μπάσκετ 
Βόλλεϊ 
Τοξοβολία 
Ρυθμική 
Πολεμικές Τέχνες 
Στίβος 
Petanque 
Χόκεϊ 
Ράγκμπι

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ 
Αθλοπαιδιές 
Επιτραπέζια 
Παιχνίδια 
νερού 
Προβολή φίλμ 
(cinema)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
Θεατρικό παιχνίδι 
Παραδοσιακοί & 
Μοντέρνοι χοροί 
Μουσικοκινητική 
αγωγή

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ 
Εικαστικά / 
Χειροτεχνίες 
Μαθήματα 
σκίτσου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ 
Θεματικές δράσεις με θέμα  
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
• Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γνωρίζω την Ευρώπη 
• Β ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γνωρίζω την Αμερική 
• Γ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γνωρίζω την Ασία 
• Δ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γνωρίζω την Αφρική 
• Ε ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γνωρίζω την Ωκεανία 
• ΣΤ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Γνωρίζω την Ανταρκτική



ΠΑΡΟΧΕΣ
Συντονισμός & 

Οργάνωση δράσεων 

απο εξειδικευμένο 

προσωπικό 
(γυμναστές, 

παιδαγωγούς, 

εικαστικούς, 

θεατρολόγους κα)

Σίτιση (δεκατιανό)  
σε όλα τα παιδιά 
με ποιοτικά 
μικρογεύματα και 
χυμό σε ατομικές 
συσκευασίες

ΔΩΡΟ:  
Εκτυπωμένη 
αναμνηστική 
ομαδική 
φωτογραφία σε 
κάθε παιδί μαζί με 
την ομάδα και τον 
εκπαιδευτή του

Covid-19: 
Τήρηση όλων των 
πανδημικών 
οδηγιών 
προστασίας στα 
κέντρα 
εφαρμογής

•Καπέλο 
•Αθλητικά ρούχα  
•Άνετα παπούτσια 
•Παγούρι με νερό

ΤΙ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

•Κινητά/ Τάμπλετ 
•Χρήματα/ Αντικείμενα αξίας

ΤΙ ΔΕΝ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
Για την εγγραφή του κάθε παιδιού θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με 
βάση το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Οι κατηγορίες - κατά προτεραιότητα - είναι οι εξής: 
1. Τέκνα δημοτών του Δήμου Μαρκοπούλου 
2. Τέκνα κατοίκων του Δήμου Μαρκοπούλου 
3. Τέκνα κατοίκων άλλων δήμων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη υποβολή της αίτησης είναι η 
ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και η καταβολή του κόστους 
συμμετοχής η οποία θα ακολουθήσει μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής και 
σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κάθε περιόδου. 

Η καταβολή του αναλογούντος ποσού θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΝΠΔΔ 
Βραυρώνιος, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική αποστολή του καταθετηρίου 

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα συμμετοχής  
σε όσες περιόδους επιθυμείτε και σας εξυπηρετούν  
(Αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
• Αίτηση συμμετοχής 
• Ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο ή καρδιολόγο, η οποία θα βεβαιώνει ότι το παιδί είναι υγιές και 
μπορεί να αθλείται 

• Αποδεικτικό διαμονής για κατοίκους (φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ή μισθωτηρίου)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Επικοινωνήστε στο 22990 22815




