
∆ΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ  –  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

         
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  &  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  16/6/2014 – 01/8/2014 

 

                             ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Αγαπητοί γονείς, 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο ∆ήµος Χαλανδρίου πραγµατοποιεί και φέτος δωρεάν το πρόγραµµα 
καλοκαιρινής δηµιουργικής απασχόλησης για µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των δηµοτών του και την ευχάριστη ενασχόληση των παιδιών. Αυτό το καλοκαίρι το πρόγραµµα θα 
λειτουργήσει σε 5 ∆ηµοτικά Σχολεία για µαθητές δηµοτικών και σε 5 Νηπιαγωγεία για τα νήπια, περιλαµβάνει 
αθλητισµό, ζωγραφική-καλλιτεχνικά, θεατρική αγωγή, µουσική και υλοποιείται από πτυχιούχους 
εκπαιδευτικούς. Η διάρκεια της δηµιουργικής απασχόλησης είναι από 16/6/2014 έως 01/8/2014 και ώρες από 
08:00 έως 16:00.  
    
∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
        20/5/2014  έως  30/5/2014,   09:00 - 13:00 
        ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (Στρ. Παπάγου 7, Χαλάνδρι)  

  τηλ. : 210-6899927 & 210-6899925   
 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
                ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  (∆υνατότητα συµµετοχής σε ένα σχολείο) 
 

� 1ο  ∆ηµοτικό (Αριστοφάνους 42 & Καραολή ∆ηµητρίου, Κεντρικό Χαλάνδρι)  
� 3ο  ∆ηµοτικό (Μαραθώνος & Μικράς Ασίας, Πολύδροσο - Συνοικισµός) 
� 4ο  ∆ηµοτικό (Σαλαµίνος & (Αριστοφάνους, Κάτω Χαλάνδρι) 
� 5ο  ∆ηµοτικό (Βριλησσίων 2 & Μεταµορφώσεως, Τούφα – Πάτηµα ) 
� 12ο  ∆ηµοτικό ( Ιωαννίνων & Ταϋγέτου, Άνω Χαλανδρίου) 

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
                ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ  (∆υνατότητα συµµετοχής σε ένα σχολείο) 
 

� 1ο Νηπιαγωγείο (Αριστοφάνους 42 & Καραολή ∆ηµητρίου, Κεντρικό Χαλάνδρι) 
� 3ο  Νηπιαγωγείο (Μαραθώνος & Μικράς Ασίας, Πολύδροσο - Συνοικισµός) 
� 4ο  -  10ο Νηπιαγωγείο (Σαλαµίνος & (Αριστοφάνους, Κάτω Χαλάνδρι) 
� 5ο  Νηπιαγωγείο (Βριλησσίων 2 & Μεταµορφώσεως, Τούφα – Πάτηµα ) 
� 15ο  Νηπιαγωγείο (Ιωαννίνων & Ταϋγέτου, Τούφα) 

                           
ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                

               (∆υνατότητα συµµετοχής από 1 έως 7 περιόδους) 
 

• 1η περίοδος :  16/6/2014 – 20/6/2014 
• 2η περίοδος :  23/6/2014 – 27/6/2014 
• 3η περίοδος :   30/6/2014 –   4/7/2014 
• 4η περίοδος :  7/7/2014 – 11/7/2014 
• 5η περίοδος :  14/7/2014 – 18/7/2014 
• 6η περίοδος :  21/7/2014 – 25/7/2014 

• 7η περίοδος :  28/7/2014 – 01/8/2014 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
      (∆ηλώσεις συµµετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά) 
1. Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση (όχι προγενέστερη του ενός έτους), υπογεγραµµένη από παιδίατρο που να  
      αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές και επιτρέπεται να συµµετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες. 
2. α) Φωτοτυπία ελέγχου ή βεβαίωση εγγραφής από το ∆ηµόσιο Σχολείο Χαλανδρίου (για τα παιδιά ∆ηµοτικών) 
      β) Βεβαίωση εγγραφής από το ∆ηµόσιο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου (για τα παιδιά Νηπιαγωγείων). 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην καλοκαιρινή δηµιουργική απασχόληση έχουν : 

α) Οι µαθητές και µαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους   
     από την Α΄ έως και την ΣΤ΄ ∆ηµοτικού στα ∆ηµόσια ∆ηµοτικά Σχολεία Χαλανδρίου, 

      β) Τα νήπια που κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Προνήπιο ή  

           στο Νηπιαγωγείο στα ∆ηµόσια Νηπιαγωγεία Χαλανδρίου. 
2. Ωράριο του προγράµµατος: 08:00-16:00. Προσέλευση 08:00-09:00. Αποχώρηση 14:00 ή 16:00. 
3.   Όλα τα παιδιά που θα συµµετέχουν στην καλοκαιρινή δηµιουργική απασχόληση θα είναι ασφαλισµένα  

για αστική ευθύνη κατά τη διάρκεια των ηµερών και ωρών του προγράµµατος. 
4.   ∆ηλώσεις συµµετοχής είναι αναρτηµένες στο site του ∆ήµου Χαλανδρίου www.halandri.gr. 

 


