
        
 
 
 

 
 
Το Καλοκαίρι του 2022 πλησιάζει και προετοιμαζόμαστε μετά από δυο χρόνια 

αναγκαστικής παύσης λόγω της πανδημίας να λειτουργήσουμε τη Δημοτική μας 

Κατασκήνωση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Δήμου, σε ένα εκπληκτικής 

ομορφιάς πευκοδάσος στο Αλεποχώρι. 

 

Η Κατασκήνωση αναμένεται να λειτουργήσει εφέτος, τηρώντας όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που προβλέπονται από το Νόμο, από τη Δευτέρα 20 Ιουνίου έως και το 

Σάββατο 30 Ιουλίου και θα φιλοξενήσει  τους μικρούς μας φίλους σε τρεις 

περιόδους των 13 ημερών. 

 

Η διαρκής  βελτίωση στις υποδομές, η παρουσία στην κατασκήνωση ικανού και 

έμπειρου προσωπικού που εφαρμόζει ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα, αλλά 

και η σωστή και υγιεινή διατροφή που παρέχουμε, μας κάνει να πιστεύουμε  ότι θα 

μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά της πόλης μας ποιοτικές και αξέχαστες 

διακοπές που τόσο τις στερήθηκαν τα τελευταία δύο δύσκολα χρόνια. 

 

  

 
  
 
    Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας  
                                               Δέσποινα Θωμαΐδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ   -    ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 
 

 



 

               
 
 
   

         

                   Α’ Περίοδος:  20 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 

    Β’ Περίοδος:  4 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 

    Γ’ Περίοδος:  18  Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  

 

 

 
 

 Οι εγγραφές θα γίνονται  στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας,  Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 
08.30 έως 13.00 κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται παρακάτω και θα τηρηθεί απόλυτη 
σειρά προτεραιότητας. Δεν θα αναγνωριστεί καμία λίστα που έχει συνταχθεί από πριν. Κατά 
τις εγγραφές θα ληφθεί υπόψη και το φύλο των κατασκηνωτών ανάλογα με τις δυνατότητες 
φιλοξενίας στους οικίσκους. 

 Οι αριθμοί προτεραιότητας θα δίνονται από τις 08.00  στο Θυρωρείο-Είσοδο του 
Δημαρχείου. 

            Για κάθε μία εγγραφή απαιτείται ένας αριθμός προτεραιότητας. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Για την Α’ Περίοδο :  8 & 9 Ιουνίου 
Για την Β’ Περίοδο:   10 & 14 Ιουνίου 
Για την Γ’ Περίοδο     15 & 16 Ιουνίου 
 

Οι εγγραφές για κάθε περίοδο ολοκληρώνονται μόλις καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις. 
Οι θέσεις θα δίνονται με τυχαία σειρά ανάλογα με την εγγραφή και το πούλμαν. 
 
Εάν με τη λήξη των εγγραφών συνεχίσουν να υπάρχουν κενές θέσεις, οι εγγραφές θα γίνονται στη 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία - 2οςόροφος. 
 

 Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση μόνο σε μία (1) κατασκηνωτική 

περίοδο.  

 Κάθε αίτηση αφορά μόνο σε έναν/μία (1) κατασκηνωτή/τρια (εκτός των περιπτώσεων 

αδερφών της ίδιας οικογένειας όπου όμως θα συμπληρώνονται για κάθε παιδί τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά) 

 Η εγγραφή του παιδιού γίνεται υποχρεωτικά από τον έναν από τους δυο γονείς και σε 

περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

(εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής). *Σε περίπτωση διαζυγίου, το δικαίωμα  

 εγγραφής του παιδιού ο γονέας που αποδεδειγμένα κατέχει την επιμέλεια. 

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 

        Αιτήσεις/Εγγραφές  
 

 

Γενικές Πληροφορίες -Κατασκηνωτικές περίοδοι 

 



 
 

  

 
 
 

 

Δικαίωμα Εγγραφής έχουν όσα παιδιά, γεννήθηκαν από το 2009 έως το 2013 (9-13 ετών) 
Προτεραιότητα εγγραφής έχουν τα παιδιά των κατοίκων της Ν.Ιωνίας, κατόπιν όσα παιδιά φοιτούν 

σε σχολεία της Ν.Ιωνίας και τέλος παιδιά που κατοικούν και φοιτούν σε άλλες περιοχές*. 
* Οι αιτήσεις παιδιών που δεν κατοικούν στη Ν.Ιωνία και δεν φοιτούν σε σχολεία της Ν. Ιωνίας θα 
γίνονται δεκτές μετά το πέρας των κανονικών εγγραφών και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις. 
 

 
 Το κόστος συμμετοχής ανά κατασκηνωτή περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ 
Παιδιά κατοίκων Ν.Ιωνίας                    50 ευρώ 

Μαθητές σχολείων Ν.Ιωνίας                    50 ευρώ 
Παιδιά τρίτεκνων ή 
πολυτέκνων  

                   25 ευρώ 

*Παιδιά κατοίκων άλλων 
περιοχών ή μαθητών 
σχολείων άλλης περιοχής ή 
ελεύθερων επαγγελματιών 
της περιοχής 

                  200 ευρώ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ :  

 Δυνατότητα επιστροφής της οικονομικής συμμετοχής υπάρχει ΜΟΝΟ σε περίπτωση 

έγκαιρης ακύρωσης της συμμετοχής και πάντως πριν την αναχώρηση των παιδιών και 

έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου. 

 Η κατασκήνωση δεν έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει παιδιά με αναπηρίες, καθώς δεν 

διαθέτει ειδικούς παιδαγωγούς και αντίστοιχες εγκαταστάσεις. 

                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους  (από τη 2η ημέρα κάθε περιόδου και εξής)  
κατά τις ώρες 19.00-20.30 στα τηλέφωνα της κατασκήνωσης ή στα κινητά των παιδιών τις ίδιες 
ώρες: 2296053130-2296053131-Fax: 2296053130 

                            Δικαίωμα Εγγραφής 

Δικαίωμα εγγραφής 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ 
 

Βάσει των οδηγιών που προβλέπονται στο ΦΕΚ 2676/τ.Β΄/31.05.22 περί «έκτακτων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοιού COVID-19/π. 28 περί κατασκηνωτικών χώρων» 
https://ypergasias.gov.gr/odigies-gia-ti-leitourgia-kataskinoseon-paidion-me-typiki-
anaptyxi-amea-kai-ilikiomenon/ 
 

                                 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ 
 

https://ypergasias.gov.gr/odigies-gia-ti-leitourgia-kataskinoseon-paidion-me-typiki-anaptyxi-amea-kai-ilikiomenon/
https://ypergasias.gov.gr/odigies-gia-ti-leitourgia-kataskinoseon-paidion-me-typiki-anaptyxi-amea-kai-ilikiomenon/


 

  
  

 

 

 

 Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- 

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

 
1. Έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής 

Για το έντυπο της αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ 

2. Φωτοτυπία ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΑ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 
3. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα υπογεγραμμένη* (περιλαμβάνεται στο έντυπο 

ηλεκτρονικής αίτησης):  
 

    *Σε περίπτωση διαζυγίου, απαιτείται δικαστική απόφαση που ορίζει τον  
      έχοντα την επιμέλεια του παιδιού, ο οποίος θα έχει αποκλειστικά το δικαίωμα  
      εγγραφής του παιδιού. 

 
4. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σφραγισμένο και 

υπογεγραμμένο από Ιατρό. Θα πρέπει αυστηρά να χρησιμοποιηθεί το 
έντυπο που παρέχεται εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ πρέπει να είναι 
πρόσφατο (τουλάχιστον τελευταίου μηνός) .  
Για το ιατρικό δελτίο πατήστε εδώ 

 
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 2022 

 
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2022 

 
7. ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (τελευταίου διμήνου) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΗ Ή ΆΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ, Ή ΕΥΔΑΠ,  Ή ΣΤΑΘΕΡΗΣ/ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ   
Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του γονέα για επιβεβαίωση 
του τόπου κατοικίας του.  

 

8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ 
ΚΕΑ) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) 

 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ . 

 
Επικοινωνία : Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας- Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία – τηλ.2102793916 

                               Απαιτούμενα δικαιολογητικά 



ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ: 

 Μία κουβέρτα πικέ        

 Μαξιλάρι 

 Σάκος για τα άπλυτα 

 Τέσσερα σεντόνια     

 Πετσέτα προσώπου     

 Πετσέτα μπάνιου     

 Πετσέτα θάλασσας     

 Πιζάμες-εσώρουχα-κάλτσες    

 Σόρτς-Μπλουζάκια-Φούτερ                         

 Μακρύ παντελόνι,ζάκέτα ή μπουφάν  

 Παπούτσια αθλητικά 

 Σαγιονάρες  

 Μαγιό  

 Καπέλο  

 Αντιηλιακή κρέμα 

 Οδοντόβουρτσα 

 Οδοντόπαστα 

 Σαπούνι-Σαμπουάν     

 Αντιφθειρικό σαμπουάν & χτενάκι 

 Πλαστικό ποτήρι               

 Χαρτί υγείας   

 Αλοιφή για τσιμπήματα και αλλεργίες    

    

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Πρωτότυπα κατασκηνωτικά παιχνίδια 

 Παιχνίδια στο δάσος 

 Σκηνικά δρώμενα 

 Βραδιές μεταμφίεσης 

 Προβολή ταινιών 

 Θεατρικό παιχνίδι 

 Περιβαλλοντική δράση  
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Κολύμβηση 

 Χάντμπωλ 

 Μπάσκετ 

 Ποδόσφαιρο 

 Βόλλεϋ 

 Στίβος 

 Πίνγκ Πόνγκ 

 Beach volley 
      ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 Μουσικοχορευτικές βραδιές 

 Beach part 

 Διαγωνισμός τραγουδιού 

 Καραόκε 

 Παραδοσιακοί χοροί 

 Ζωγραφική 

 Κατασκευές από οικολογικά υλικά 

 Κεραμική 

 Χειροτεχνίες 


