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Προς: ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κάσου 

Υπ’ όψιν: κα. ∆ηµάρχου 
Τηλ: 22450-41277 
Email: dimkasos@otenet.gr 
 
 

Θέµα: ΑΘΛΗΤΙΚA ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 2019 

 

Αξιότιµη κυρία ∆ήµαρχε, 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τη θετική ανταπόκριση των παιδιών και των γονέων που συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα «Αθλητικά Μονοπάτια» τα προηγούµενα χρόνια, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι 

το νησί σας επιλέχθηκε και φέτος να συµπεριληφθεί στο νέο µας πρόγραµµα «Αθλητικά 

Μονοπάτια, Καλοκαίρι 2019», που, διοργανώνεται από το τo Τµήµα Αθλητικής Αριστείας – Sports 

Excellence, µε αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και διεξάγεται υπό 

την επιστηµονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε υλοποίηση από την αστική µη κερδοσκοπική εταιρία «Αναγέννηση & 

Πρόοδος». Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει να υπάρξει θετική σχετική απόφαση 

του ∆ηµοτικού σας Συµβουλίου.  

 

Σηµαντική βοήθεια εκ µέρους σας θα ήταν: 

- Η εξασφάλιση από την τοπική Λιµενική αρχή, έγκρισης χρήσης οριοθετηµένου τµήµατος 

επιλεγµένης παραλίας για το διάστηµα των 3 εβδοµάδων που θα πραγµατοποιηθεί η εκµάθηση της 

ασφαλούς κολύµβησης.  

Επίσης για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράµµατος κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία σας  

σε πρακτικά ζητήµατα, όπως:  

-η διαµονή των γυµναστών ( υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλου καταλύµατος)  

-η µεταφορά προσωπικού και συµµετεχόντων από και προς τους χώρους διεξαγωγής των 

αθληµάτων (εφόσον απαιτείται) 

-η διευκόλυνση του υπεύθυνου γυµναστή/ριας στην τακτοποίηση των χώρων άσκησης, στην 

παραλαβή και αποθήκευση του αθλητικού εξοπλισµού καθώς και στην τοποθέτηση εντός 

θαλάσσης, της οριοθέτησης του χώρου εκµάθησης κολύµβησης. 

 

Επιπλέον, η έγκαιρη παροχή κάθε διευκόλυνσης στους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο 

πρόγραµµα και η οµαδική αποστολή:(ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά) των συµπληρωµένων αιτήσεων 

συµµετοχής, θα βοηθούσε στην ταχύτερη και καλύτερη οργάνωση της προσπάθειάς µας. Για 



 
οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά µε το πρόγραµµα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε 

µε την Υπεύθυνη του προγράµµατος, κα. Ελένη Κόλια, στο τηλέφωνο +306955184651 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση ekolia@randp.gr  

 

Τέλος, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το πρόγραµµά µας θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και θα 

ολοκληρωθεί στις 21 Ιουλίου του 2019, λαµβάνοντας υπόψιν 2-3 µέρες πριν και µετά για τις 

µετακινήσεις και εγκατάσταση. 

  

Η αίτηση συµµετοχής των παιδιών θα παραλαµβάνονται από τον ∆ήµο. Προθεσµία υποβολής 

αιτήσεων συµµετοχής µέχρι 03/05/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@randp.gr ή στην 

ακόλουθη ταχυδροµική διεύθυνση: 

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ & ΠΡΟΟ∆ΟΣ 

Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ»  

1ος όροφος (το κτίριο βρίσκεται στον πίσω προαύλιο χώρο του Π.Γ. Νοσοκοµείου «Αττικό») 

∆ιεύθυνση: Ρίµινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα 

Υπόψη κας Παροίκου Αργυρώς. Κιν.: +306959990374  

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
Με εκτίµηση, 

 
Παναγιώτης Κουλουβάρης MD, PhD 

 
 
 
Πρόεδρος  «Αναγέννηση & Πρόοδος»  
∆/ντης Κινητών Ιατρικών Μονάδων & Sports Excellence 
Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής 
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών 

 

Σταύρος Μπόγλου                      

 
 

 
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
«Αναγέννηση & Πρόοδος»  

 

 
 
 

 


