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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΑ» 

Σηο πλαίζιο ηης ζσνετούς προζπάθειας ηοσ Δήμοσ μας να παρέτει κοινωνικές 

σπηρεζίες ζηα παιδιά ηων καηοίκων και δημοηών, δίνει ηη δσναηόηηηα ζσμμεηοτής 

ηοσς, ζε ποικίλες δραζηηριόηηηες, Για ηο λόγο ασηό οργανώνοσμε και θέηος ηο 

πρόγραμμα «Παηδί θαη Θάιαζζα» ζε παξαιίεο ηεο Χαιθηδηθήο (Νέα Φινγεηά), 

θαη ζπγθεθξηκέλα από Δεπηέξα 13 Ινπιίνπ έωο θαη Παξαζθεπή 24 Ινπιίνπ, 

δηάξθεηαο δέθα (10) εξγάζηκωλ εκεξώλ.  

Σηο πρόγραμμα μπορούν να ζσμμεηέτοσν παιδιά δημοηών και καηοίκων ηοσ 

Δήμοσ πνπ νινθιήξωζαλ ηελ δεύηεξε ηάμε Δεκνηηθνύ έωο θαη ηε δεύηεξε ηάμε 

Γπκλαζίνπ, δειαδή 8 – 14 εηώλ. Η μεηαθορά από και προς ηην παραλία θα γίνεηαι 

με λεωθορεία ηοσ δήμοσ.  

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή είλαη: 

1. Αίηεζε ελδηαθέξνληνο 

2. Υπεύζπλε  δήιωζε ηνπ θεδεκόλα πωο ην παηδί παξαθνινπζείηαη  

ηαθηηθά από γηαηξό, ν νπνίνο έρεη βεβαηώζεη ηνπο γνλείο γηα ηελ θαιή 

πγεία ηνπ. 



 

3. Πξόζθαην εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα θαη βεβαίωζε αλεξγίαο από ηνλ 

ΟΑΕΔ,( γηα ηε ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθπηωζεο). 

4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, (γηα ηε ρξήζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο έθπηωζεο). 

H νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηωλ νηθνγελεηώλ θαζνξίδεηαη ωο εμήο: 

 Σαράνηα εσρώ (40€) ανά παιδί. 

 Για ηο δεύηερο παιδί σπάρτει έκπηωζη 50%, δηλαδή είκοζι εσρώ (20€) και για 

ηο ηρίηο παιδί δωρεάν ζσμμεηοτή.  

 Παιδί με δύο γονείς άνεργοσς και οικογενειακό ειζόδημα θάηω ηων δώδεκα 

τιλιάδων εσρώ (12.000€), θα έτει δωρεάν ζσμμεηοτή. 

 Παιδί με δύο γονείς άνεργοσς και οικογενειακό ειζόδημα  άλω ηων δώδεκα 

τιλιάδων εσρώ (12.000€) θα έτει έκπηωζη 50%, δηλαδή ζσμμεηοτή 20€ για 

κάθε παιδί.  

 Παιδί μονογονεϊκης οικογένειας με άνεργο γονέα και ειζόδημα θάηω ηων 

δώδεκα τιλιάδων εσρώ (12.000€), θα έτει δωρεάν ζσμμεηοτή. 

 Παιδί μονογονεϊκης οικογένειας με άνεργο γονέα και ειζόδημα άλω ηων 

δώδεκα τιλιάδων εσρώ (12.000€), θα έτει έκπηωζη 50%, δηλαδή ζσμμεηοτή 

20€ για κάθε παιδί.  

Προθεζμία σποβολής αιηήζεων από 24 Ινπλίνπ έωο θαη 30 Ινπλίνπ 2015. 

Οι κάηοικοι  ηης δημοηικής ενόηηηας Ωραιοκάζηροσ, ηην αίηηζη και ηην 

σπεύθσνη δήλωζη, μπορούν να προμηθεσηούν από ηο γραθείο αθληηιζμού, ζηο 

δημοηικό κολσμβηηήριο ηοσ Ωραιοκάζηροσ ( ηειέθωλν επηθνηλωλίαο 2310 690793).  

Οι κάηοικοι  ηης δημοηικής ενόηηηας Μσγδονίας, ηην αίηηζη και ηην 

σπεύθσνη δήλωζη,  μπορούν να προμηθεσηούν από ηο δημοηικό καηάζηημα ζηη Ληηή 

(1
ος

 όροθος, ηειέθωλν επηθνηλωλίαο 2394330501.  

Οι κάηοικοι  ηης δημοηικής  ενόηηηας Καλλιθέας, ηην αίηηζη και ηην 

σπεύθσνη δήλωζη, μπορούν να προμηθεσηούν από ηο  δημοηικό καηάζηημα ζηον 

Πενηάλοθο (ηειέθωλν επηθνηλωλίαο 2313 300801). 

 
Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νζας Γενιάς 

 

 

Αταμιάν Πζτρος 

                                                                                         

 


