
 
 

 

 

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε χρόνο ρεκόρ τέθηκε σε λειτουργία η  κατασκήνωση ΑμεΑ του Δήμου Αριστοτέλη 

στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής 

Πάνω από 100 ΑμεΑ με τους συνοδούς τους θα φιλοξενηθούν σε τρεις περιόδους, στην 

«Ευρωκατασκήνωση Ολυμπιάς» του Δήμου Αριστοτέλη, που είναι ενταγμένη στο Κρατικό 

Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων. Η κατασκήνωση ΑμεΑ, που βρίσκεται σε μια εξαιρετική τοποθεσία 

της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου σε χρόνο ρεκόρ, για να 

είναι απολύτως λειτουργική και με όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον κορωνοϊό, μετά το “πράσινο 

φως” που δόθηκε με σχετική ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τις 18 Ιουνίου. 

Μέσα σε μόλις έναν μήνα, ο μηχανισμός του Δήμου Αριστοτέλη έδωσε μάχη με το χρόνο και 

καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια, ώστε όλα να είναι έτοιμα εγκαίρως, για την υποδοχή των 

κατασκηνωτών, οι οποίοι επιλέγουν την «Ευρωκατασκήνωση Ολυμπιάς» μέσω φορέων-μελών 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ και συγκεκριμένα της 

Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, της Εταιρείας Σπαστικών 

Βορείου Ελλάδος και του Ιδρύματος «Άγιος Δημήτριος», που υπάγεται στο Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Μέσα σ` αυτό διάστημα και με τους πρώτους κατασκηνωτές να απολαμβάνουν ήδη τις 

υπηρεσίες της κατασκήνωσης, πραγματοποιήθηκαν: η πρόσληψη του προσωπικού, ο καθαρισμός 

του περιβάλλοντος χώρου, ο καθαρισμός του καναλιού απορροής των ομβρίων υδάτων, η 

απεντόμωση και φιδοαπώθηση, το στήσιμο των σκηνών και η προμήθεια των απαραίτητων 

υλικών, ο έλεγχος της γεώτρησης και του Βιολογικού, η αναγόμωση των πυροσβεστήρων και ο 

έλεγχος του συστήματος πυρόσβεσης, ο καθαρισμός και η διαμόρφωση της παραλίας, ο έλεγχος 

και η συντήρηση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, η ανάθεση της 

προμήθειας ειδών αρτοποιείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και παντοπωλείου, υλικών 

καθαριότητας, φαρμάκων, όπως και η οργάνωση της υπηρεσίας πιστής τήρησης και εφαρμογής 

όλων των μέτρων και πρωτοκόλλων που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, με όλο το 

προσωπικό να υποβάλλεται προληπτικά σε τεστ covid-19. 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά: «Κερδίσαμε ένα στοίχημα που 

αφορούσε στην απρόσκοπτη συνέχιση της κατασκήνωσης ΑμεΑ του Δήμου μας, ώστε στην 

τρέχουσα δύσκολη συγκυρία, να μη στερηθούν τις υπηρεσίες της κοινωνικές ομάδες, που 

χρειάζονται περισσότερο απ` όλους τη στήριξή μας και ειδικά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και 

ικανότητες. Ευχαριστώ θερμά το προσωπικό του Δήμου και όλους όσοι βοήθησαν με 

οποιονδήποτε τρόπο ώστε η  κατασκήνωση να είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί τους κατασκηνωτές 

ΑμεΑ. Όλοι αυτοί αποτελούν την προσωποποίηση της κοινωνικά ευαίσθητης “ταυτότητας” του 

Δήμου Αριστοτέλη, που εν μέσω των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε συλλογικά σαν κοινωνία, 

αλλά και των πολυεπίπεδων δράσεων και στόχων που έχουμε θέσει και υλοποιούμε σε όλα τα 

πεδία των δημοτικών αρμοδιοτήτων, κατορθώνει να διατηρεί αναλλοίωτο και το ανθρώπινο 

πρόσωπό του.» 

Από το Γραφείο Τύπου 


