
ΘΈΜΑ: Υλοποίηση προγράμματος Κοινωνικού Αθλητισμού σχολικό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο των  
δράσεων που αναπτύσσει για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού υλοποιεί την καινοτόμο 
δράση του Κοινωνικού Αθλητισμού. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε παιδιά απόρων οικογενειών που 
επιθυμούν την εκμάθηση ενός αθλήματος και αδυνατούν να πληρώσουν, να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ στις 
Ακαδημίες εκμάθησης διαφόρων αθλημάτων (Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Κολύμβησης, Καράτε, 
Στίβου, Τένις). Στη δράση αυτή, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικά αδύνατοι μαθητές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 6 έως 15 ετών.

Η επιλογή των υποψήφιων αθλουμένων θα γίνεται μετά από αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων 
τους στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνου, Τμήμα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης από 1  έως και 31 Ιουλίου και αφορά τ Κοινωνικό Αθλητισμό το επόμενο σχολικό έτος 2022-
2023  .
Τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:

 Το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και το έντυπο Ε9
 Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από όπου θα προκύπτει ο αριθμός των μελών της 

οικογένειας.
 Το όριο του εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογένειας 

καθορίζεται ως εξής:. για οικογένεια με δυο μέλη ορίζεται καθαρό ετήσιο εισόδημα 
αφαιρουμένου του ενοικίου , ποσό ύψους μέχρι 6500€, για τριμελή οικογένεια ποσό ετήσιου 
εισοδήματος μέχρι 8000€ , για τετραμελή οικογένεια μέχρι 9000€, για πενταμελή και άνω μέχρι 
12500€.

 Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Θα λαμβάνεται υπόψη και η ιατρική γνωμάτευση για ασθένεια (αν υπάρχει) των γονέων ή άλλου μέλους 
της οικογένειας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία σας και παρακαλούμε, όπως προωθήσετε το 
παρόν, στις σχολικές μονάδες της περιφέρειας σας.

          
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΚΡΉΤΗς
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΗΜΌΣΙΑς ΥΓΕΊΑς & 
ΚΟΙΝ. ΜΈΡΙΜΝΑς
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΗΜΌΣΙΑς ΥΓΕΊΑς & ΚΟΙΝ. 
ΜΈΡΙΜΝΑς Π. Ε. ΡΕΘΎΜΝΗς
ΤΜΉΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉς ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗς

Ρέθυμνο, 01/06/2022

              Αριθ. πρωτ.:158793

  Αρ. Σχεδ:509

Ταχ. Δ/νση: Ζαμπελίου 34     Τ. Κ.: 74132
Πληροφορίες: Γρηγοράκη Ελευθερία
Τηλέφωνο: 2831 3 43310
Email: ygeiamerimna.per@crete.gov.gr  

ΠΡΟς :

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης (δια 

μέσου της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε 

Ρεθύμνου)

 e-mail: mail@dipe.reth.sch.gr

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης (δια 

μέσου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε 

Ρεθύμνου)

 e-mail: mail@dide.reth.sch.gr

mailto:ygeiamerimna.per@crete.gov.gr


Επισυναπτόμενα: 
Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα Κοινωνικού Αθλητισμού 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.
 ΓΡΑΦΕΊΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΡΕΘΎΜΝΟΥ.
 ΓΡΑΦΕΊΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΔΗΜΌΣΙΑς 

ΥΓΕΊΑς & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΉς. 
 ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΙΚΟΎ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΔΗΜΌΣΙΑς 

ΥΓΕΊΑς & ΚΟΙΝ. ΜΈΡΙΜΝΑς.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ
ΤΜΉΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗς

ΜΑΡΊΑ ΚΑΒΒΆΛΟΥ
MSC ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΜΟΝΆΔΩΝ ΥΓΕΊΑς
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