
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα παιδιά «Το χαμόγελο του παιδιού», σας προσκαλεί από τις 

29 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου 2018,  να παρακολουθήσετε το 1ο Παναχαϊκό  
Παιδικό Ποδοσφαιρικό τουρνουά, με παράλληλες δράσεις, «Σκοράρουμε για το 
Χαμόγελο του Παιδιού», με την συμμετοχή ποδοσφαιρικών ακαδημιών και μαθητών  

δημοτικών σχολείων του Νομού Αχαΐας, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Πατρών (Πανεπιστημιούπολη – Ρίο).    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

1. Τρίτη  29 Μαΐου 2018: Από ώρα 09.00 μέχρι ώρα 12.15΄ θα αγωνιστούν 
ποδοσφαιρικές ομάδες των δημοτικών σχολείων του Νομού Αχαΐας. Στις  12.15 περίπου 

θα ξεκινήσει η απονομή αναμνηστικών επαίνων,  σε όλα τα παιδιά και τις ομάδες που 
αγωνίστηκαν. Το απόγευμα και από ώρα 16.30΄ μέχρι 20.00΄ θα αγωνιστούν  ομάδες 

από τις ποδοσφαιρικές αθλητικές Ακαδημίες του Νομού Αχαΐας. Στις 20:10΄ θα ξεκινήσει η 

απονομή αναμνηστικών επαίνων στα  παιδιά και τις Ακαδημίες που θα αγωνιστούν.    
2. Τετάρτη 30 Μαΐου 2018: Από ώρα 09.00 μέχρι ώρα 12.30΄ θα αγωνιστούν 

ποδοσφαιρικές ομάδες των δημοτικών σχολείων του Νομού Αχαΐας. Στις  12.35 περίπου 
θα ξεκινήσει η απονομή αναμνηστικών επαίνων,  σε όλα τα παιδιά και τις ομάδες που 

αγωνίστηκαν. Το απόγευμα και από ώρα 16.30΄ μέχρι 20.00΄ θα αγωνιστούν  ομάδες 

από τις ποδοσφαιρικές αθλητικές Ακαδημίες του Νομού Αχαΐας. Στις 20.10΄ θα ξεκινήσει η 
απονομή αναμνηστικών επαίνων σε όσα παιδιά και Ακαδημίες που αγωνίστηκαν.    

3. Πέμπτη 31 Μαΐου 2018: Από ώρα 09.00 μέχρι ώρα 12.30΄ θα αγωνιστούν 
ποδοσφαιρικές ομάδες των δημοτικών σχολείων του Νομού Αχαΐας. Στις  12.35 περίπου 

θα ξεκινήσει η απονομή αναμνηστικών επαίνων,  σε όλα τα παιδιά και τις ομάδες που 
αγωνίστηκαν. Το απόγευμα και από ώρα 16.00΄ μέχρι 20.00΄ θα αγωνιστούν  ομάδες 

από τις ποδοσφαιρικές αθλητικές Ακαδημίες του Νομού Αχαΐας. Στις 20.10΄ θα ξεκινήσει η 

απονομή αναμνηστικών επαίνων σε όσα παιδιά και Ακαδημίες που αγωνίστηκαν.    
4. Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018: Από ώρα 09.00 μέχρι ώρα 12.30΄ θα αγωνιστούν 

ποδοσφαιρικές ομάδες των δημοτικών σχολείων του Νομού Αχαΐας. Στις  12.35 περίπου 
θα ξεκινήσει η απονομή αναμνηστικών επαίνων,  σε όλα τα παιδιά και τις ομάδες που 

αγωνίστηκαν. Το απόγευμα και από ώρα 16.00΄ μέχρι 20.00΄ θα αγωνιστούν  ομάδες 

από τις ποδοσφαιρικές αθλητικές Ακαδημίες του Νομού Αχαΐας.  

Στις τις 20.00’  περίπου, θα ξεκινήσει η απονομή αναμνηστικών επαίνων στον διοργανωτή, 
στους συνδιοργανωτές, συμμετέχοντες, υποστηρικτές και χορηγούς  του τουρνουά.  

Παράλληλα με τους αγώνες και τις δύο ημέρες, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη – Ρίο), θα υπάρχουν,    φορείς, υπηρεσίες, 

σύλλογοι, ενώσεις, οργανισμοί, που θα παρουσιάζουν τις δράσεις και   δραστηριότητές 
τους, για μικρούς και μεγάλους.   

 

 

 

 

 

 



 

Πιο αναλυτικά: 

ΤΡΙΤΗ 29 
ΜΑΪΟΥ 2018              
8:30 - 12:00 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ  
ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ 
ΤΙΣ 4 ΜΕΡΕΣ 

Συμμετοχή με την ενημέρωση 
των παιδιών για τη προστασία 

του περιβάλλοντος.  

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΠΑΤΡΑΣ    

Συμμετοχή με την ενημέρωση 

των παιδιών για τη προστασία 
του θαλάσσιου βυθού.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ    Ενημέρωση φορέα για δράσεις.  

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ  9:00-12:30 

Τα παιδιά θα εκπαιδευτούν και 
θα ψυχαγωγηθούν μέσω  

ΟΠΤΙΜΙΣΤ καραβιού.   

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ  9:00-12:30 

Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 
δράσεις  kids athletics καθ όλη 

τη παρουσία τους στο χώρο 

"ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ" - 
ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ 

ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 9:00-12:30 

Διανομή έντυπου υλικού του 

Ομίλου τους, με την παρουσία 

εθελοντών/εθελοντριών μας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9.00-12.30 

Συμμετοχή με τη παροχή 
υγειονομικής κάλυψης και 

διασωστικών ή επιδείξεων 
πρώτων βοηθειών κατά τις 

πρωινές ώρες παρουσίας τους.  

ΚΕΔΜΟΠ - ΧΑΡΙΣΕ 
ΖΩΗ 9:00-12:30 

Ενημέρωση φορέα για δράσεις   

ΤΡΙΤΗ 29 
ΜΑΪΟΥ 2018           

16:00  -  20:00 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ    Ενημέρωση φορέα για δράσεις.  

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ  18:30 

Σε συνεργασία με τον Παιδικό 

Σταθμό "Το μικρό Καράβι" - 
Αφήγηση παραμυθιού , 

διαδραστικά παιχνίδια και 
ενημερωτικό έντυπο του 

Συλλόγου.  

ΔΙΚΤΥΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΤΡΑΣ 
«ΓΕΦΥΡΑ»-ΟΚΑΝΑ   

Ενημέρωση συνοδών παιδιών 

για υπηρεσίες που παρέχει ο 
φορέας.  

"ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ" - 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ 

ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
16:00-
20:00 

Διανομή έντυπου υλικού του 
Ομίλου τους, με την παρουσία 

εθελοντών/εθελοντριών μας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

16:00-
20:00 

Συμμετοχή με τη παροχή 
υγειονομικής κάλυψης και 

διασωστικών ή επιδείξεων 

πρώτων βοηθειών κατά τις 
πρωινές ώρες παρουσίας τους.  

ΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 

ΜΥΛΩΝΑΣ    

Ενημέρωση για δράσεις και 

έργο του φορέα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
18:00-
20:00 

Θα παρευρεθεί το 6Ο σύστημα 
προσκόπων με διαδραστικά 

παιχνίδια.  



ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 
ΜΑΪΟΥ 2018     
8:30 - 12:00 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ  
ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ 
ΤΙΣ 4 ΜΕΡΕΣ 

Συμμετοχή με την ενημέρωση 
των παιδιών για τη προστασία 

του περιβάλλοντος.  

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 

ΠΑΤΡΑΣ    

Συμμετοχή με την ενημέρωση 
των παιδιών για τη προστασία 

του θαλάσσιου βυθού.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ    Ενημέρωση φορέα για δράσεις.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9:00-12:30 

Συμμετοχή με τη παροχή 

υγειονομικής κάλυψης και 

διασωστικών ή επιδείξεων 
πρώτων βοηθειών κατά τις 

πρωινές ώρες παρουσίας τους.  

"ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ" - 
ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 9:00-12:30 

Διανομή έντυπου υλικού του 

Ομίλου τους, με την παρουσία 
εθελοντών/εθελοντριών μας. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ  9:00-12:30 

Τα παιδιά θα εκπαιδευτούν και 

θα ψυχαγωγηθούν μέσω  

ΟΠΤΙΜΙΣΤ καραβιού.   

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ  9:00-12:30 

Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 

δράσεις  kids athletics καθ όλη 

τη παρουσία τους στο χώρο 

ΚΕΔΜΟΠ - ΧΑΡΙΣΕ 
ΖΩΗ 9:00-12:30 

Ενημέρωση φορέα για δράσεις   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 9:00-12:30 

Διαδραστικά παιχνίδια για τους 
συμμετέχοντες 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 
ΜΑΪΟΥ 2018       
16:00 - 20:00 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ    Ενημέρωση φορέα για δράσεις.  

ΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑΣ    

Ενημέρωση για δράσεις και 
έργο του φορέα 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
16:00-
20:00 

Συμμετοχή με τη παροχή 

υγειονομικής κάλυψης και 

διασωστικών ή επιδείξεων 
πρώτων βοηθειών κατά τις 

πρωινές ώρες παρουσίας τους.  

"ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ" - 
ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

16:00-
20:00 

Διανομή έντυπου υλικού του 

Ομίλου τους, με την παρουσία 
εθελοντών/εθελοντριών μας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
17:00-
20:00 

Θα παρευρεθεί το 4Ο σύστημα 
προσκόπων με διαδραστικά 

παιχνίδια.  

ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  

18:00-
20:00 

Σταθμό γνωριμίας με την 

φυσικοθεραπεία, σταθμό 
θεραπευτικής άσκησης, 

σταθμό προθέρμανσης και 
προετοιμάσίας για άθληση, 

παιχνίδια φυσικής 
δραστηριότητας 

ΠΕΜΠΤΗ 31 
ΜΑΪΟΥ 2018         

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ  

ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ 
ΤΙΣ 4 ΜΕΡΕΣ 

Συμμετοχή με την ενημέρωση 
των παιδιών για τη προστασία 



8:30  - 12:00 του περιβάλλοντος.  

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΠΑΤΡΑΣ  

  

Συμμετοχή με την ενημέρωση 
των παιδιών για τη προστασία 

του θαλάσσιου βυθού.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ    Ενημέρωση φορέα για δράσεις.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9:00-12:30 

Συμμετοχή με τη παροχή 
υγειονομικής κάλυψης και 

διασωστικών ή επιδείξεων 
πρώτων βοηθειών κατά τις 

πρωινές ώρες παρουσίας τους.  

"ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ" - 
ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ 

ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 9:00-12:30 

Διανομή έντυπου υλικού του 

Ομίλου τους, με την παρουσία 

εθελοντών/εθελοντριών μας. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ  9:00-12:30 

Τα παιδιά θα εκπαιδευτούν και 
θα ψυχαγωγηθούν μέσω  

ΟΠΤΙΜΙΣΤ καραβιού.   

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ  9:00-12:30 

Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 
δράσεις  kids athletics καθ όλη 

τη παρουσία τους στο χώρο 

ΚΕΔΜΟΠ - ΧΑΡΙΣΕ 
ΖΩΗ 9:00-12:30 

Ενημέρωση φορέα για δράσεις   

ΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 

ΜΥΛΩΝΑΣ  9:00-12:30 

Ενημέρωση για δράσεις και 

έργο του φορέα 

ΠΈΜΠΤΗ 31 
ΜΑΪΟΥ 2018       

16:00  -  20:00 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ    Ενημέρωση φορέα για δράσεις.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

17:00-
20:00 

Θα παρευρεθεί το 4Ο σύστημα 

προσκόπων με διαδραστικά 
παιχνίδια.  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ – 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ» 
17:30-
20:00 

Δρασεισ με θέμα "Ταξίδι στη 
Μουσική", μέσα απο τη κίνηση, 

ο ρυθμό και το τραγούδι 

"ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ" - 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ 

ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
16:00-
20:00 

Διανομή έντυπου υλικού του 
Ομίλου τους, με την παρουσία 

εθελοντών/εθελοντριών μας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
16:00-
20:00 

Συμμετοχή με τη παροχή 
υγειονομικής κάλυψης και 

διασωστικών ή επιδείξεων 
πρώτων βοηθειών κατά τις 

πρωινές ώρες παρουσίας τους.  

ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  

18:00-
20:00 

Σταθμό γνωριμίας με την 
φυσικοθεραπεία, σταθμό 

θεραπευτικής άσκησης, 

σταθμό προθέρμανσης και 
προετοιμάσίας για άθληση, 

παιχνίδια φυσικής 
δραστηριότητας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ  

ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ 
ΤΙΣ 4 ΜΕΡΕΣ 

Συμμετοχή με την ενημέρωση 
των παιδιών για τη προστασία 



8:30 - 12:00 του περιβάλλοντος.  

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΠΑΤΡΑΣ  

  

Συμμετοχή με την ενημέρωση 
των παιδιών για τη προστασία 

του θαλάσσιου βυθού.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ    Ενημέρωση φορέα για δράσεις.  

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ  9:00-12:30 

Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 
δράσεις  kids athletics καθ όλη 

τη παρουσία τους στο χώρο 

ΚΕΔΜΟΠ - ΧΑΡΙΣΕ 
ΖΩΗ 9:00-12:30 

Ενημέρωση φορέα για δράσεις   

"ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ" - 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ 

ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 9:00-12:30 

Διανομή έντυπου υλικού του 
Ομίλου τους, με την παρουσία 

εθελοντών/εθελοντριών μας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9:00-12:30 

Συμμετοχή με τη παροχή 
υγειονομικής κάλυψης και 

διασωστικών ή επιδείξεων 

πρώτων βοηθειών κατά τις 
πρωινές ώρες παρουσίας τους.  

ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  
10:30-
12:30 

Σταθμό γνωριμίας με την 

φυσικοθεραπεία, σταθμό 
θεραπευτικής άσκησης, 

σταθμό προθέρμανσης και 
προετοιμάσίας για άθληση, 

παιχνίδια φυσικής 

δραστηριότητας 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΑΤΡΑΣ 9:00-12:30 Ενημέρωση φορέα για δράσεις 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

09:00-
11:00 Γνωριμία με ποδήλατα  

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΚΙΝΗΣΗ 
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ 
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 9:00 -12:30 

Με εμψυχωτριες του 

προγράμματος ΠΡΟ-ΝΟΙΑ -  
Βιωματικές δραστηριότητες με 

στοχο την ενημέρωση και την 

ευαιθητοποίηση παιδιών σε 
θεματα εθελοντισμού και 

δράσεις του Φορέα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 
ΙΟΥΝΙΟΥ  2018       
16:00  -   20:00 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ    Ενημέρωση φορέα για δράσεις.  

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ  

16:00-
20:00 

Τα παιδιά θα εκπαιδευτούν και 

θα ψυχαγωγηθούν μέσω  
ΟΠΤΙΜΙΣΤ καραβιού.   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 
16:00-
20:00 

Διαδραστικά παιχνίδια για τους 

συμμετέχοντες 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
16:00-
20:00 

Συμμετοχή με τη παροχή 

υγειονομικής κάλυψης και 

διασωστικών ή επιδείξεων 
πρώτων βοηθειών κατά τις 

πρωινές ώρες παρουσίας τους.  

"ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ" - 
ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ 
16:00-
20:00 

Διανομή έντυπου υλικού του 
Ομίλου τους, με την παρουσία 

εθελοντών/εθελοντριών μας. 



ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  

18:00-
20:00 

Σταθμό γνωριμίας με την 
φυσικοθεραπεία, σταθμό 

θεραπευτικής άσκησης, 

σταθμό προθέρμανσης και 
προετοιμάσίας για άθληση, 

παιχνίδια φυσικής 
δραστηριότητας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
17:00-
20:00 

Θα παρευρεθεί το 4Ο σύστημα 
προσκόπων με διαδραστικά 

παιχνίδια.  

Aς είμαστε όλοι εκεί! «Αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε» 

 

 

 


