
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ο Δήμος Δελφών συνεχίζει για μια ακόμα χρονιά το πρόγραμμα των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης, για παιδιά 5-12 ετών. Φέτος αναβαθμίσαμε το πρόγραμμά 

μας με προγράμματα Ρομποτικής και Κολύμβησης. Επίσης εντάξαμε δράσεις για το 

περιβάλλον, τον πολιτισμό, το σχολικό εκφοβισμό, τον εθελοντισμό και την υγιεινή 

διατροφή. 

 Συνεχίζουμε λοιπόν και για τη σχολική χρονιά 2022-2023 και σας θέλουμε αρωγούς σ’ αυτή 

μας την προσπάθεια προκειμένου να συνεχίσουμε την επιτυχή λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. του 

Δήμου μας. 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΝΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΜΑΣ 

Για αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – 

Συμμετοχής και τις  δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν (προτεινόμενος αριθμός 4), να 

υπογράψετε τη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα (προσοχή τα στοιχεία πρέπει να 

συμπληρωθούν με ακρίβεια) και να την παραδώσετε στο Διευθυντή του σχολείου σας ή να 

την αποστείλετε με email  στο kdapdelfoi@gmail.com, ή να την υποβάλετε ηλεκτρονικά 

ακολουθώντας το link https://forms.gle/DKHGS88JRCoorDRPA ή τέλος να την παραδώσετε 

στα παρακάτω Δημοτικά Καταστήματα ανά Δημοτική Ενότητα  έως την 31/5/2022.  

 

Α.  Για τη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού και Δημοτική Ενότητα Γραβιάς: 

στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυδρόσου : υπεύθυνη Ελένη Πολίτου,  τηλ.: 22343-50414 

στο Δημοτικό Κατάστημα Γραβιάς : υπεύθυνος Θανάσης Λαγός, τηλ.: 22653-50908 

Β.  Για τη Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας:  

στο Δημοτικό κατάστημα Δεσφίνας : υπεύθυνη Έφη Τιμολέων, τηλ. : 22653-51403 

Γ.   Για τη  Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου:  

ΚΔΑΠ Γαλαξιδίου :  Άννα Πισπιρίγκου (ωράριο λειτουργίας,  4 - 8 απόγευμα) 

στο Δημοτικό κατάστημα Γαλαξιδίου : υπεύθυνη Λίνα Χαλδεάκη, τηλ. : 22653-51219  

Δ.   Για τη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας: 

ΚΔΑΠ Άμφισσας : ΄Εφη Ζουμά (ωράριο λειτουργίας,  4 - 8 απόγευμα) 

στο κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας (ισόγειο - Γιδογιάννου 31) : υπεύθυνη Χρυσούλα Ρήγα τηλ.: 

22653-50724 

Ε.   Για τη Δημοτική Ενότητα Ιτέας:  

ΚΔΑΠ Ιτέας : Κατερίνα Θεοχαροπούλου & Παναγιώτα Λαζογεώργου (ωράριο λειτουργίας,  

4 - 8 απόγευμα) 

στο ΚΕΠ Ιτέας : υπεύθυνη  Ζάφη Αρναούτη, τηλ. : 22650-34780 

Στ. Για τη Δημοτική Ενότητα Δελφών:  

στο Δημοτικό κατάστημα Δελφών : υπεύθυνη Δέσποινα Γιαγκιλίτση  τηλ. : 22653-51318 

 

Τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να την κατεβάσετε από το site του Δήμου 

www.dimosdelfon.gr ή να μας στείλετε mail με τα στοιχεία σας (όνομα, mail και τηλέφωνο 

επικοινωνίας) στο kdapdelfoi@gmail.com, προκειμένου να σας την αποστείλουμε, αλλά 

και για να σας λύσουμε τυχόν απορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22653 50721,724 και 6949 

772 255). 

Με εκτίμηση 

H αρμόδια Αντιδήμαρχος 

Χρυσούλα Σεγδίτσα- Πονήρη 
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