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Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 
      

Θέμα: "Δημιουργική απασχόληση μαθητών κατά τη διάρκεια των θερινών 
διακοπών των Σχολείων για εργαζόμενες μητέρες - Καλοκαίρι 2020"

 Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια του 
Τμήματος  προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης, πρόκειται να πραγματοποιήσει για 
21η συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα: «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών κατά τη 
διάρκεια των θερινών διακοπών των Σχολείων - Καλοκαίρι 2020», στις παρακάτω 
σχολικές μονάδες:

 9ο       Δημοτικό Σχολείο  Δελφών 35                      (Ε΄ Κοινότητα)
 13ο     Δημοτικό Σχολείο  Βαλαγιάννη 1                         (Ε΄ Κοινότητα)
 66ο     Δημοτικό Σχολείο   Ν. Καπάτου 8 & Γαλανάκη     (Β΄ Κοινότητα)
 87ο     Δημοτικό Σχολείο   25ης Μαρτίου 1                       (Ε΄ Κοινότητα)
 92ο     Δημοτικό Σχολείο   Παπάφη 229                          (Δ΄ Κοινότητα)
 1ο       Πειραματικό Κ.Δ.Β.Μ. Εγνατία 132                     (Α΄ 

Κοινότητα)
 2ο       Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας  Αθ. Διάκου 15 Τριανδρία       (Ενότ. 

Τριανδρίας)
 1ο      Ειδικό Σχολείο Θεσ/νίκης Καραϊσκάκη 1Α         (Ε΄ 

Κοινότητα)

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τις εργαζόμενες, τις πολύτεκνες 
μητέρες και τις μονογονεϊκές οικογένειες. 

Όσοι γονείς επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή των 
παιδιών τους στο πρόγραμμα από την Τρίτη 9 Ιουνίου έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου 
2020. Η αίτηση συμμετοχής των γονέων και φέτος θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης.  www.thessaloniki.gr (Θέλω από το Δήμο - Θέλω 
να εξυπηρετηθώ - Σπουδάζω - Προγράμματα Εκπαίδευσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα παιδιά που μόλις τελείωσαν τα 
προνήπια (έτος γέννησης 2015) μέχρι και τα παιδιά που τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο 
(έτος γέννησης 2008) και φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα σε άλλο πρόγραμμα 
Δημιουργικής Απασχόλησης που οργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ., 
κλπ).
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Μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται σε 
ηλεκτρονικό αρχείο  βεβαίωση εργασίας της μητέρας ή αντίγραφο αποδεικτικού μηνιαίων 
αποδοχών ή πρόσφατων ενσήμων της μητέρας. Οι πολύτεκνες μητέρες, οι μητέρες με 
παιδιά με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και οι μονογονεϊκές οικογένειες, δεν υποβάλλουν 
βεβαίωση εργασίας, παρά μόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση που οι γονείς έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά αδυνατούν 
να εκτυπώσουν ή να σκανάρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αντιμετωπίζουν κάποια 
σοβαρή δυσκολία κατάθεσης της αίτησης μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα 
Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού (οδός: 
Κλεάνθους 72 – Άνω Τούμπα) από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2020 έως την Παρασκευή 19 
Ιουνίου 2020 από ώρα 08.30 – 14.00. Η διαδικασία εγγραφής θα ολοκληρωθεί με την 
κατάθεση της αίτησης που θα πρέπει να εκτυπώσουν συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία 
και να τη φέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υπογεγραμμένη την ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ που θα πάει το 
παιδί στο σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 
του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, τηλ: 2313 31 8661-8662-8663-8664-8665-8666.

Εξαιτίας των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε και λόγω των αυστηρών 
μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΐου COVID-19, ο 
αριθμός των παιδιών που θα συμμετέχουν θα είναι περιορισμένος. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα κατάσταση και βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ, σε κάθε σχολείο δεν μπορούν 
να συμμετέχουν παράλληλα πάνω από 90 παιδιά. Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία μας, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει περισσότερους γονείς και παιδιά, θα εφαρμόσει για πρώτη 
φορά τη δήλωση εβδομαδιαίας συμμετοχής.

Σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους διευθυντές των Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενημερωθούν γονείς και 
κηδεμόνες των μαθητών σας για το πρόγραμμα. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

                                                           Η Αντιδήμαρχος Παιδείας

       Δρ  Δήμητρα Ακριτίδου
                                                       

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού - Γ11
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΟΛΓΑ
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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