
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ:  «Έγκριση ανταποδοτικής εισφοράς των πολιτών για την συµµετοχή στο 
Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ηµοτικού Σχολείου 
∆ήµου ∆ιονύσου 2015-2016» 
  

Σχετικά: 1. Υπ’  αριθµ’ 175/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σύµφωνα µε τη σχετική υπ’ αριθµ’ 175/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η 

υλοποίηση ∆ηµοτικών Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ηµοτικού 

Σχολείου (6-12 ετών), µε σκοπό τη φύλαξη και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών τους δυνάµεων, καθώς και την 

ενίσχυση της οικογενειακής και της ευρύτερης κοινωνικής συνοχής.  

 

Το καθηµερινό πρόγραµµα περιλαµβάνει δύο ζώνες δηµιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, η 

καθεµιά από τις οποίες έχει διάρκεια 1,5 ώρας. Η δηµιουργική απασχόληση αφορά σε παιχνίδια σκέψης 

– κρίσης, λέσχη βιβλίου, οµάδες συζήτησης, εικαστικά – κατασκευές, µουσικοκινητική – χορό, θεατρικό 

παιχνίδι, µε κατανεµηµένες τις δραστηριότητες στις µέρες της εβδοµάδας. Ανάµεσα στις δύο ζώνες 

παρεµβάλλεται διάλειµµα µισής ώρας.  

 

Για την συµµετοχή στο πρόγραµµα οι συµµετέχοντες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν είτε την 

καθηµερινή παρακολούθηση στο συνολικό πρόγραµµα, που αφορά και στις δύο ζώνες, είτε την 

συστηµατική παρακολούθηση σε συγκεκριµένη /ες δραστηριότητα/ες. Ενώ, υπάρχει η δυνατότητα 

περιστασιακής – έκτακτης παρακολούθησης, µέχρι µία φορά την εβδοµάδα, και για παιδιά 

Νηπιαγωγείου.  
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Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σε ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου ∆ιονύσου. Το ωράριο λειτουργίας θα 

είναι ∆ευτέρα – Παρασκευή από τις 16:30 – 20:00 και θα διαρκέσει από το τέλος Σεπτεµβρίου 2015 έως 

τις 15  Ιουνίου 2016.  

Θα εξεταστεί ακόµα το ενδεχόµενο λειτουργίας σε χρονική ζώνη  µετά το πέρας των σχολικών 

µαθηµάτων αναλόγως των αναγκών.  

 

Συµπληρωµατικά, της προαναφερθείσας απόφασης αιτούµαστε την έγκριση της ανταποδοτικής 

εισφοράς για την εγγραφή και συµµετοχή των παιδιών στο εν λόγω πρόγραµµα. 

 

Συγκεκριµένα, η ετήσια εισφορά για κάθε παιδί είναι δέκα (10) ευρώ για κατόχους της δωρεάν Κάρτας 

∆ηµότη και πέντε (5) ευρώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες κατόχους της δωρεάν Κάρτας 

∆ηµότη. 

 

Για όσους δεν επιθυµούν να εκδώσουν την δωρεάν Κάρτα ∆ηµότη η ετήσια εισφορά ανέρχεται σε 

είκοσι (20) ευρώ για κάθε παιδί και δέκα (10) ευρώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.  

 

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αδυνατεί ή δεν επιθυµεί να καταβάλει το ποσό της ετήσιας 

εισφοράς, θα πρέπει να το δηλώσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης και κατόπιν του 

αιτήµατος του, δύναται να απαλλαχθεί από την οικονοµική αυτή εισφορά.   

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:  
 
1. Την έγκριση της ανταποδοτικής εισφοράς των πολιτών για την συµµετοχή στο Πρόγραµµα 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ήµου ∆ιονύσου 2015-2016.  
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