
 

Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με την Καλοκαιρινή Απασχόληση παιδιών 2018 
 

1.                   Ε: Επηρεάζει ο χρόνος κατάθεσης της αίτησης μου, στην έγκριση/απόρριψη 
της? 

Α: Όχι, εφόσον η αίτηση γίνει εντός των ανακοινωθέντων ημερομηνιών θα εξεταστούν 
σύμφωνα με την προτεραιότητα που ορίζεται στην ανακοίνωση. 

  
2.                   Ε: Δεν έχω την δυνατότητα συμπλήρωσης της αίτησης διαδικτυακά, έχω 

άλλη επιλογή κατάθεσης της? 
Α: Όχι, οι αιτήσεις γίνονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά. Διαφορετικά θα χρειαστεί να 
καλέσετε το 28210-37997 για υποστήριξη συμπλήρωσης της αίτησης, είτε να βρεθείτε 
αυτοπροσώπως στην γραμματεία των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

  
3.                   Ε: Θέλω να βάλω στην ίδια αίτηση δύο/τρία παιδιά που δεν είναι αδέλφια, 

μπορώ? 
Α: Όχι, η αίτηση αφορά κάθε παιδί ξεχωριστά και μόνο για αδέλφια μπορείτε στην ίδια 
αίτηση να βάλετε περισσότερα του ενός. 

  
4.                   Ε: Υπέβαλα την αίτηση μου, πότε θα λάβω τα αποτελέσματα της? 

Α: Μέχρι και 3 μέρες μετά την λήξη των αιτήσεων στο e-mail επικοινωνίας που έχετε 
δηλώσει. 

  
5.                   Ε: Υπέβαλα την αίτηση μου, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα σίγουρα την 

συμμετοχή, μέχρι πότε μπορώ να υπαναχωρήσω? 
Α: Η μη συμμετοχή/παύση μπορεί να αποφασιστεί από μέρους σας ανά πάσα στιγμή 
σε όποιο στάδιο της διαδικασίας, ακολουθώντας την πολιτική επιστροφών.  

  
6.                   Ε: Μέχρι ποιο βαθμό συγγένειας, συσχετίζεται ένας 

ενήλικας/κηδεμόνας/γονέας με      κάποιο παιδί, αναφορικά με την ιδιότητα 
<<μέλος/συνδρομητής>> ? 
Α: Οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού. σσ Ως βαθμός συγγένειας ορίζεται ο αριθμός των 
γεννήσεων που μεσολαβούν μεταξύ δύο προσώπων. 

  
7.                   Ε: Επιθυμώ την συμμετοχή σε συγκεκριμένες μέρες/εβδομάδες/ημερήσιες 

ώρες, η      συνδρομή μου παραμένει η ίδια? 
Α: Σε οποιαδήποτε περίπτωση ακολουθείται η πολιτική επιστροφών, καθώς και για 
συμμετοχές σε άλλο χρόνο προσέλευσης ή αποχώρησης καθημερινά δεν υπάρχει 
διαφοροποίηση της συνδρομής. 

  
8.                   Ε: Ποιες επιλογές έχω ως προς τον τρόπο πληρωμής? 

Α: Η πληρωμή της συνδρομής πραγματοποιείται στην γραμματεία των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και δύναται με 2 τρόπους. Α) Μέσω μετρητών Β) Με κάρτα με την 
χρήση POS. 
 
 

  



 

9.                   Ε: Έκανα την αίτηση μου, τι πρέπει να κάνω μετά? 
Α: Αναμένετε την απάντηση της εταιρείας η οποία θα είναι θετική/αρνητική/αναμονής. 
Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε μέσω e-mail που έχετε δηλώσει μέχρι και 3 
μέρες μετά την λήξη των αιτήσεων. 
 

10.                 Ε: Το παιδί που ενδιαφέρομαι να συμμετέχει είναι κάτω των 6 ετών, μπορώ 
να κάνω αίτηση/μπορεί να γίνει δεκτή? 
Α: Ναι, αλλά η εξέταση των αιτήσεων γίνεται κατά προτεραιότητα στο εύρος ηλικιών 
που έχουν  ανακοινωθεί, χωρίς αυτό να απορρίπτει άμεσα την αίτηση σας. 
 

11.                 Ε: Ποιά δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να προσκομίσω και πότε? 
                       Α: Το σύνολο των δικαιολογητικών αναφέρονται στην ανακοίνωση και θα σας 

ζητηθούν ακριβώς μετά με την λήξη των αιτήσεων αν και εφόσον έχετε θετική 
απάντηση στην αίτηση σας. 

 
12.                 Ε: Έχω επιλέξει στην αίτηση μου σίτιση, πότε θα μάθω το μενού? 
                       Α: Το πρόγραμμα σίτισης θα σας σταλεί αναλυτικά με το πέρας των εγγραφών και 

έγκρισης της αίτησης σας.  
 
13.                 Ε: Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα ? 
                       Α: Ο συνολικός διαθέσιμος αριθμός ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν είναι 

120 άτομα. 


