
 
 
 
 

 
 
 

 

Αξιότιμε κυρία / κύριε, 
 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Indoor Summer Camp 2019 που θα υλοποιηθεί 
στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου (ΝΚΓΗ) από 8-07 έως και 02-08-2019, 
σας επισυνάπτουμε πληροφορίες για την υλοποίηση και την πρόσβαση σας στο Νέο 
Κλειστό Γυμναστήριο. 
 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον  και την εμπιστοσύνη σας.  
Θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

Με εκτίμηση, 
Από την ομάδα υλοποίησης του ISCC 2019 

 
ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΙΙ        ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  

                    

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  08 - 12/07     
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  15 - 19/07 
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ   22 - 26/07 
Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    29/07- 02/08 

  
  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς    IISSSSCC  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ    IISSSSCC  22001199::  
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  θθεεμμάάττωωνν  IISSSSCC::    
κκαα..  ΔΔηημμοοπποούύλλοουυ  ΜΜααρρίίαα    ((ΚΚΦΦΑΑ))    ((22881100226644557766))    
ΥΥππεεύύθθυυννοοιι  εεγγγγρρααφφώώνν  ::    κκαα..  ΜΜααρρίίαα    ΔΔηημμοοπποούύλλοουυ  ((ΚΚΦΦΑΑ))  &&  ΜΜααρρίίαα  ΛΛυυρρααρράάκκηη  ((ΚΚΦΦΑΑ))      
ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΕΕΣΣ      
ΠΠΑΑΓΓΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΟΟ  ΣΣΤΤΑΑΔΔΙΙΟΟ::                                                      ττηηλλ::  22881100226644556600  //  557766                ((μμέέχχρριι  0055//0077//22001199))      κκααιι    
ΝΝΕΕΟΟ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΟΟ  ΓΓΥΥΜΜΑΑΝΝΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ::              ττηηλλ..  22881100  338800883300                                  ((0088//0077//22001199  έέωωςς  22//0088//22001199))      
ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ΝΝέέοουυ  ΚΚλλεειισσττοούύ  ΓΓυυμμνναασσττηηρρίίοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  ::    22881100  338800883300  
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΣΣυυννττοοννιισσμμοούύ  IISSSSCC::    
ΔΔρρ..  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΚΚ..  ΤΤσσιιρράάκκοοςς  ((BBeedd,,  PPhhDD  ––  ΚΚΦΦΑΑ))  
ΤΤηηλλ::  22881100  226644556688  //  ΚΚιιννηηττόό::  66994466006600777722    
  
 

 
 

 

Διαχειριστής CAMP: 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΣΠΥΡΟΥ  ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ  - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ 
ΤΗΛ: 2810264560 / 2810264570 εσωτ. 576 & 591 

Email:  indoorScamp@aahaeota.gr   
ISC@aahaeota.gr     

 Site:  www.aahaeota.gr      facebook/dakirakliou 

 
Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας στα δημοτικά Αθλητικά Κέντρα 

     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 



 
 
 
 

1. Τι πρέπει να φορούν και να έχουν μαζί τα παιδιά μου; 
Παρακαλούμε τα παιδιά σας να έρθουν στο  Camp με αθλητική 

περιβολή, και αθλητικά παπούτσια (εκτός παπούτσια ποδοσφαίρου με 
τάπες) και  να έχουν στις τσάντες τους τα παρακάτω: 
α.   ένα - δύο επιπλέον μακό μπλουζάκια (για να αλλάζουν μετά  τις 

αθλητικές δραστηριότητες μας), 
β.   μια μικρή πετσέτα, 
γ.   ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που τους αρέσει να παίζουν (προαιρετικό), 
δ.   το φαγητό του/τους σε συσκευασία που να διασφαλίζει το περιεχόμενο 

τους  και εκτός ψυγείου (με τον ονοματεπώνυμο τους και ένδειξη αν 
χρειάζεται ζέσταμα – σε microwave).  
Προτείνουμε τα παιδιά να μην φέρνουν μαζί τους  tablet  η 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επισημαίνεται ότι τα παιδιά μπορούν να έχουν 
μαζί τους τηλέφωνο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως μέσο επικοινωνίας η 
φωτογραφική μηχανή, το οποίο  παραμένει στην δική σας/τους  ευθύνη 
όπως και όλα τα προσωπικά  τους αντικείμενα.  
 
 
2. Πώς θα φτάσω στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο και τι ώρα μπορούν να 
αφιχθούν τα παιδιά μου; 

Η πρόσβαση στο Νέο  Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου, γίνεται από 
τον κόμβο Κατσαμπά ή από οποιαδήποτε είσοδο της Βιομηχανικής 
Περιοχής προς την οδό Γ.  Το Νέο  Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου, 
βρίσκεται βορινά της οδού Γ, ενώ η  είσοδος του βρίσκεται επί της βορινής 
πλευράς της ίδιας οδού (επισυνάπτεται σχετικός χάρτης). Από τον κόμβο 
Κατσαμπά προς το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο υπάρχει Σήμανση στο δρόμο 
(μπλε ταμπέλες). 

Για την διευκόλυνση σας επί της οδού Γ θα έχουν τοποθετηθεί  
στην είσοδο προς το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο  beach flags (σημαίες με 
την ονομασία και λογότυπο του Indoor Summer Sports Camp). 

Κατά την πρωινή άφιξη σας (από 07:30-09:00) στην εξωτερική 
είσοδο (φυλάκιο ελέγχου security στην κεντρική είσοδο του σταδίου) 
του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου, θα σας ζητηθεί από τον  Security  να 
δηλώσετε το ονοματεπώνυμο σας και τα ονόματα των  παιδιών που θα 
συμμετάσχουν στο  Camp (υποχρεωτική ενέργεια). 

Για κάθε ομάδα παιδιών (ανάλογα με την ηλικία) θα έχει 
δημιουργηθεί χώρος υποδοχής για  τα προσωπικά αντικείμενα των  παιδιών 
(τσάντες), στους χώρους συνάθροισης που έχουν ορισθεί και τοποθετήστε 
το φαγητό του  παιδιού/διών σας στο ψυγείο της ομάδας. 

Κατά την άφιξη του παιδιού παρακαλούμε  να ενημερώσετε τον 
υπεύθυνο Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, της ομάδας, για τυχόν 



ιδιαιτερότητες του παιδιού σας (αλλεργίες, θέματα υγείας ή 
συμπεριφοράς) ] 

Για την ολοκλήρωση της άφιξης του παιδιού/παιδιών σας θα σας 
ζητηθεί να πιστοποιήσετε την άφιξη του/τους υπογράφοντας (υποχρεωτική 
ενέργεια) στην λίστα «πιστοποίησης άφιξης/αναχώρησης του 
παιδιού/παιδιών» και να ενημερώσετε τον υπεύθυνο της ομάδας ποιός θα 
παραλάβει το παιδί/παιδιά σας κατά την απογευματινή αναχώρηση. 
  
 
3. Πότε μπορώ να παραλάβω τα παιδιά μου το απόγευμα; 

Κατά την απογευματινή άφιξη σας (από 15:00-16:00) για την παραλαβή 
του παιδιού/των παιδιών σας στην εξωτερική είσοδο (φυλάκιο ελέγχου 
security) του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου, θα σας ζητηθεί από τον  
Security  να δηλώσετε το ονοματεπώνυμο σας και τα ονόματα των  παιδιών 
που θα παραλάβετε από το ISS Camp. 

Στην συνέχεια με το όχημα σας, μπορείτε  ακλουθώντας την ίδια 
πορεία με το πρωί να φτάσετε στο σημείο παράδοσης –παραλαβής των 
παιδιών  όπου θα συναντήσετε το προσωπικό μας το οποίο θα σας 
ενημερώσει για το πώς πέρασε την ημέρα του το παιδί/παιδιά σας. Για την 
ολοκλήρωση της αναχώρησης του παιδιού/παιδιών σας θα σας ζητηθεί να 
πιστοποιήσετε υπογράφοντας (υποχρεωτική ενέργεια) στην λίστα 
«πιστοποίησης άφιξης/αναχώρησης του παιδιού/παιδιών». 
 
Σημειώνεται ότι τα παιδιά  παραδίδονται προς αναχώρηση ΜΟΝΟ σε 
άτομα που  έχετε δηλώσει ως γονέας ή κηδεμόνας κατά την αίτηση σας. 
  
4. Εξωτερικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες στο ISSC 2019 

Με το τέλος της πρώτης εβδομάδας του ISSC θα παραλάβετε 
ενημερωτικό φυλλάδιο για όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες που έχουν 
προγραμματιστεί καθώς επίσης και  υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να 
βεβαιώσετε ότι αποδέχεστε στην συμμετοχή του παιδιού/παιδιών σας στις 
εξωτερικές δραστηριότητες και την μεταφορά τους με λεωφορείο σε αυτές. 

 Στις δραστηριότητες εκτός της εγκατάστασης του Νέου Κλειστού 
Γυμναστηρίου δεν θα λάβουν μέρος τα παιδιά για τα οποία οι γονείς δεν 
έχουν δηλώσει επίσημα την συμμετοχή τους. 

 Για τα παιδιά αυτά έχει ληφθεί μέριμνα να μείνουν στο Νέο Κλειστό 
Γυμναστήριο και να απασχοληθούν με παράλληλες αθλητικές δράσεις στα 
πλαίσια του  ISSC. 

 Κατά την διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων, οι γονείς ΔΕΝ 
μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά από τους χώρους που υλοποιούνται οι 
δραστηριότητες. Η παραλαβή των παιδιών γίνεται με την διαδικασία που 
σας έχει αναφερθεί παραπάνω από τον Νέο Κλειστό Γυμναστήριο. 

Η συμμετοχή των παιδιών στις εξωτερικές δράσεις γίνεται χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. 

 



 
 
 
Θέση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου – Δύο Αοράκια  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


