
Γικαιολογηηικά για ηην ςποβολή αίηηζηρ και ηηρ εγγπαθήρ ζηιρ πολιηιζηικέρ και αθληηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ ηος Γήμος Πεηπούποληρ 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο, ελήιηθνο θαη αλήιηθνο, κπνξεί λα αηηεζεί ην πνιύ ζε δύν 

δξαζηεξηόηεηεο πνιηηηζκνύ θαη δύν αζιεηηζκνύ. 

Κάζε αίηεζε εγγξαθήο αληηζηνηρεί ζε κία (1) δξαζηεξηόηεηα. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Πποϋπόθεζη για καηάθεζη αίηηζηρ είναι η εξόθληζη ζςνδπομών ηος πποηγούμενος έηοςρ.  

 

 Η αίηεζε θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά. Μαδί κε ηελ αίηεζε, επηζπλάπηνληαη θαη ηα απαξαίηεηα 

θαηά πεξίπησζε ηαηξηθά θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά.  

 Γηα θάζε αίηεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί, ζεσξείηαη δεδνκέλν όηη ν ελδηαθεξόκελνο έρεη δηαβάζεη 

θαη έρεη ζπκθσλήζεη κε ηηο ζπλεκκέλεο γεληθέο ππνρξεώζεηο ζπκκεηερόλησλ.  

 Η ππνβνιή αίηεζεο ανηλίκος γίλεηαη κόλν από ηνπο γνλείο θαη  από ηξίηα πξόζσπα κε 

εμνπζηνδόηεζε από ην γνλέα.  

 Η ππνβνιή αίηεζεο ενηλίκος γίλεηαη κόλν από ηνλ ίδην ή από ηξίηα πξόζσπα κε 

εμνπζηνδόηεζε  

 

ΔΓΓΡΑΦΗ 

 Εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα 

λα εγγξαθεί θαη ε αίηεζή ηνπ εγθξηζεί, επηθνηλσλεί ηειεθσληθά κε ηε Γξακκαηεία γηα ξαληεβνύ 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη 

παξαιακβάλνληαο ηελ πξνζσπηθή θάξηα ζπκκεηέρνληα. Καηά ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ, ν 

ππνςήθηνο πιεξνθνξείηαη θαη επηιέγεη ην πξόγξακκα άζιεζεο ή δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζα 

ζπκκεηέρεη. Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζηε Γξακκαηεία, ν ππνςήθηνο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη 

ην Γεληίο αθλούμενος για ηην αζθαλή επιζηποθή ζηην αθληηική δπαζηηπιόηηηα λόγω Covid-

19, ην νπνίν ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία. 

 

Γπαμμαηεία Κολςμβηηηπίος: 2105062961 

 

Γπαμμαηεία Πολιηιζηικών Γπαζηηπιοηήηων: 2105061421 

 

Γπαμμαηεία Γςμναζηηπίος Ανδπών – Γςναικών: 2105065668 



ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Γηα ηελ αίηεζε θαη εγγξαθή ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δήκνπ 

Πεηξνύπνιεο είλαη απαξαίηεην ην Γεληίο Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ θαζώο θαη ηα παξαθάησ 

γεληθά θαη ηαηξηθά δηθαηνινγεηηθά: 

 

Απαραίτητα Ιατρικά Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στα 

Πολιτιστικά & Αθλητικά Τμήματα του Δήμου Πετρούπολης 

  

Για ηο άθλημα ηηρ Κολύμβηζηρ 

Γηα παηδηά έσο 12 εηώλ: ηαηξηθή βεβαίσζε από Παηδίαηξν, πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε αζινύκελνο-ε 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην άζιεκα ηεο θνιύκβεζεο 

Γηα παηδηά άλσ ησλ 12 εηώλ θαη γηα ελήιηθεο: ηαηξηθή βεβαίσζε από Καξδηνιόγν, Δεξκαηνιόγν, 

Γπλαηθνιόγν (γηα θνξίηζηα άλσ ησλ 14 εηώλ θαη γπλαίθεο), πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε αζινύκελνο-ε 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην άζιεκα ηεο θνιύκβεζεο 

  

Για ηα αθλήμαηα Μπάζκεη, Βόλεϊ, Ρςθμική Γςμναζηική, Ποδόζθαιπο 

Γηα παηδηά έσο 12 εηώλ: ηαηξηθή βεβαίσζε από Παηδίαηξν, πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε αζινύκελνο-ε 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα 

Γηα παηδηά άλσ ησλ 12 εηώλ: ηαηξηθή βεβαίσζε από Καξδηνιόγν, πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε 

αζινύκελνο-ε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα 

  

Για ηο άθλημα ηηρ Δνόπγανηρ Γςμναζηικήρ 

Γηα παηδηά όισλ ησλ ειηθηώλ: ηαηξηθή βεβαίσζε από Καξδηνιόγν, πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε 

αζινύκελνο-ε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα 

  

Για ηο ημήμα ηηρ Ρςθμικήρ και Ψςσοκινηηικήρ Αγωγήρ (ειζαγωγή ζηον Κλαζζικό Χοπό) 

Γηα παηδηά όισλ ησλ ειηθηώλ: ηαηξηθή βεβαίσζε από Παηδίαηξν ή Παζνιόγν, πνπ λα βεβαηώλεη όηη 

ην παηδί κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα εηζαγσγήο ζηνλ θιαζζηθό ρνξό 

  

Για ηο ημήμα ηος ύγσπονος Χοπού 

Γηα παηδηά έσο 16 εηώλ: ηαηξηθή βεβαίσζε από Παηδίαηξν πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε αζινύκελνο-ε 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

Γηα παηδηά άλσ ησλ 16 εηώλ: ηαηξηθή βεβαίσζε από Καξδηνιόγν, πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε 

αζινύκελνο-ε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

  

Για ηο ημήμα Γιόγκα 

Γηα ελήιηθεο: ηαηξηθή βεβαίσζε από Καξδηνιόγν, πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε αζινύκελνο-ε κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

  

Για ηο ημήμα Λαηινοαμεπικανικών σοπών 

Γηα παηδηά άλσ ησλ 12 εηώλ θαη γηα ελήιηθεο: ηαηξηθή βεβαίσζε από Καξδηνιόγν, πνπ λα 

βεβαηώλεη όηη ν-ε ελδηαθεξόκελνο-ε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

  



Για ηο ημήμα Παπαδοζιακών Χοπών 

Γηα παηδηά έσο 16 εηώλ: ηαηξηθή βεβαίσζε από Παηδίαηξν πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε 

ελδηαθεξόκελνο-ε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

Γηα παηδηά άλσ ησλ 16 εηώλ θαη γηα ελήιηθεο: ηαηξηθή βεβαίσζε από Καξδηνιόγν πνπ λα 

βεβαηώλεη όηη ν-ε ελδηαθεξόκελνο-ε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

  

Για ηο Γςμναζηήπιο Ανδπών – Γςναικών 

Γηα όιεο ηηο ειηθίεο: ηαηξηθή βεβαίσζε από Καξδηνιόγν πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν-ε 

ελδηαθεξόκελνο-ε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

  

Δπιπλέον Γικαιολογηηικά 

Γηα ηηο έγθπεο γπλαίθεο: βεβαίσζε από Γπλαηθνιόγν πνπ λα βεβαηώλεη όηη ε ελδηαθεξόκελε 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην αζιεηηθό πξόγξακκα ηεο επηινγήο ηεο 

Γηα ηνπο αλέξγνπο: πξσηόηππε βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΕΔ, ε νπνία ζα αλαλεώλεηαη θαη ζα 

θαηαηίζεηαη εθ λένπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

Γηα ηνπο θνηηεηέο: θσηνηππία ηξηπηύρνπ ή θνηηεηηθό πάζν 

Γηα ηα ΑΜΕΑ κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ: γλσκνδόηεζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο 

Γηα ηηο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνύ: πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από ηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία ηνπ 

Δήκνπ, κε ηελ νπνία δύλαληαη λα εγγξαθνύλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ δσξεάλ κέρξη δύν κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε έσο δύν δξαζηεξηόηεηεο 

Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Δήκνπ Πεηξνύπνιεο πνπ είλαη σθεινύκελνη ηνπ Κ.Ε.Α.: παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα δσξεάλ εγγξαθήο ζε έσο δύν δξαζηεξηόηεηεο (αζιεηηθέο ε πνιηηηζηηθέο) 

Γηα ηηο ηξίηεθλεο θαη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο: παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δσξεάλ εγγξαθήο ζε έσο 

δύν δξαζηεξηόηεηεο γηα έλα από ηα παηδηά ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα εγγξαθνύλ όια ηα 

παηδηά ηνπο ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (πξαγκαηνπνηείηαη απηεπάγγειηε αλαδήηεζε 

πηζηνπνηεηηθνύ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ηελ ππεξεζία) 

  

ημειώνεηαι όηι οι ιαηπικέρ βεβαιώζειρ, όπος απαιηούνηαι, καηά ηην αςηοππόζωπη 

πποζκόμιζή ηοςρ ζηη Γπαμμαηεία, ππέπει να είναι ππωηόηςπερ και όσι θωηοηςπίερ. 
 


