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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,                            

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                     

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                      

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                       

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 

Πληροφορίες: Πλουμάκη Μαρία 

Τηλέφωνο: 22653 50721 

Ταχ Δ/νση: Γιδογιάννου 31 

Άμφισσα, 12 Μαΐου 2022 

 

Ο Δήμος Δελφών για μια ακόμα χρονιά,  συμμετέχει στο πλαίσιο της δράσης 

"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για τη σχολική χρονιά 2022-2023, 

επιδιώκοντας να συνεχίσει  την επιτυχή λειτουργία των  Κ.Δ.Α.Π., και να δώσει στα παιδιά 

του δήμου μας ηλικίας 5-12 ετών τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ στις αθλητικές 

αλλά και πολιτιστικές δραστηριότητες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

του Δήμου μας.  

Φέτος στα ΚΔΑΠ του Δήμου μας,  με έμπειρο και καταξιωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 

δημιουργήθηκαν  τμήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πετοσφαίρισης, τένις, αθλοπαιδιών, 

στίβου, ρυθμικής γυμναστικής,  χάντμπολ, χορού, μουσικής, εργαστήρια εικαστικών, 

κατασκευών, φωτογραφίας, ανθοκομίας, τμήματα σχολικής Μελέτης, γερμανικής 

γλώσσας, φιλαναγνωσίας και γλωσσικών δεξιοτήτων,  καθώς και  δράσεις για το 

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

διατροφή.  

 

Επίσης, για πρώτη φορά εντάχθηκε στις δομές μας η Κολύμβηση και η Ρομποτική με 

τεράστια ανταπόκριση και συμμετοχή. 

 

Ξεκινάμε λοιπόν και φέτος την προσπάθεια ενημέρωσης για το πρόγραμμα, θέλοντας  να 

δώσουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ -μέσω του προγράμματος 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2022-2023»- στις αθλητικές και 

πολιτιστικές δράσεις μας, όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. 

Σας καλούμε λοιπόν να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη Αίτηση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής- με 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 μέχρι τις 27 Μαΐου 2022. 

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για να πετύχουμε, αλλά και για να δημιουργήσουμε 

μαζί, ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων βασισμένο στις ανάγκες αλλά και στις επιθυμίες 

των δικών μας παιδιών. 

 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος 

Χρυσούλα Σεγδίτσα - Πονήρη
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ΚΔΑΠ 2022-2023 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΔΑΠ  

Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, δηλαδή δομές όπου 

παιδιά ηλικίας 5 - 12 ετών απασχολούνται δημιουργικά κατά τις απογευματινές ώρες.  

 

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ΔΩΡΕΑΝ σωματική, συναισθηματική, 

νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων 

και τεχνικών, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους 

διαμέσου αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων ή ακόμη και μέσω παιχνιδιού λόγου και 

αριθμών.  

 

Το Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου μας στεγάζονται: 

 

10 Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Στο 20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Διεύθυνση : Πανουργιά 27 & Σιμοπούλου, Άμφισσα 

20 Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Στο 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 

Διεύθυνση : Αφροδίτης & Παναγιώτη Καψάλη 20, Ιτέα 

30 Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  Στο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

Διεύθυνση : Νικολάου Γουργουρή 22, Γαλαξίδι  

 4ο Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  Στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

Διεύθυνση : Εθνικής Αντιστάσεως 10, Δεσφίνα 

5ο Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  Στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

Διεύθυνση :  ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ 

 

Χειμερινό ωράριο: 16.00 έως τις 20.00  

Καλοκαιρινό ωράριο : από τις 9.00 έως τις 13.00 μ.μ., από 20 Ιουνίου έως τις 31 

Ιουλίου απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά κατά τις πρωινές σαν  SUMMER CAMP, 

διευκολύνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τους γονείς που εργάζονται. 

 

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ                                                                    

 Κολυμβητήριο * 

 Τένις * 

 Στίβος * 

 Ρυθμική Γυμναστική * 

 Αθλοπαιδιές * 

 Μπάσκετ * 

 Ποδόσφαιρο * 

 Βόλεϊ * 

 Χοροί * 

 Χάντμπολ * 

 Πολεμικές τέχνες  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Μουσική * 

 Γερμανική Γλώσσα * 

 Θεατρικό Παιχνίδι * 

 Εργαστήρια Φωτογραφίας * 

 Περιβαλλοντική Αγωγή * 

 Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας  

 Εργαστήρια Κηπευτικής και 

Ανθοκομίας *  

 Εργαστήρι εικαστικών & κατασκευών * 

 Σκάκι 

 Εργαστήρια Ρομποτικής και 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών * 

 Εξάσκηση στη χρήση της  Γερμανικής 

- μέσα από παιχνίδια και  δημιουργικές 

δραστηριότητες * 

 Θεολογικές Προσεγγίσεις * 

 Ευρωπαϊκή Παιδεία * 

 Ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων * 

 Σχολική Μελέτη * 

 Ρητορική 

 Φιλαναγνωσία * 

 Κουκλοθέατρο 
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Οι δραστηριότητες με αστερίσκο (*) πραγματοποιούνται ήδη στο ΚΔΑΠ του Δήμου. 

Επίσης τα παιδιά συμμετέχουν σε δράσεις για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον σχολικό 

εκφοβισμό, τον εθελοντισμό και την υγιεινή διατροφή. 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 

 

1η ΦΑΣΗ: Συμπληρώνω την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής και τις  

δραστηριότητες που με ενδιαφέρουν (προτεινόμενος αριθμός 4), υπογράφω τη δήλωση 

για τα προσωπικά δεδομένα (προσοχή τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με ακρίβεια) 

και την παραδίδω στον Διευθυντή του σχολείου μου ή την αποστέλλω με email  στο 

kdapdelfoi@gmail.com, ή την υποβάλλω ηλεκτρονικά ακολουθώντας το link 

https://forms.gle/DKHGS88JRCoorDRPA ή τέλος την παραδίδω στα παρακάτω Δημοτικά 

Καταστήματα ανά Δημοτική Ενότητα  έως την 31/5/2022.   

 

Τα Δικαιολογητικά θα συγκεντρώνονται στα παρακάτω σημεία ανά Δημοτική Ενότητα: 

  

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 

 

 

 2η ΦΑΣΗ: Προετοιμάζω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (,(τα οποία θα μου σταλούν στο 

κινητό μου με μήνυμα), εάν δεν αντληθούν αυτόματα μέσω της Διεπαφής- και τα 

προσκομίζω στα σημεία που αναγράφονται παρακάτω -ανά Δημοτική Ενότητα- τις 

ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν (θα σας σταλεί sms), προκειμένου να γίνει ηλεκτρονικά 

η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ.   

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα  : 22653 50721,724 

και 6949 772 255). 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Το φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 27.000€ για μητέρες που έχουν 

έως 2 παιδιά, τα 30.000€ για μητέρες με 3 παιδιά, τα 33.000€  για μητέρες που έχουν 4 

παιδιά και τα 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω. 

 

mailto:kdapdelfoi@gmail.com
https://forms.gle/DKHGS88JRCoorDRPA
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1. Το πρόγραμμα δεν δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι μητέρες που είναι Δημόσιοι 

Υπάλληλοι. (Μπορούν να συμμετάσχουν εκτός ΕΣΠΑ, εφόσον υπάρχουν θέσεις). 

 

2. Το πρόγραμμα αφορά μητέρες: 

 Εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα,  

 Ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες,  

 Άνεργες με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, 

 Αγρότισσες (άμεσα ασφαλισμένες όχι μέσω συζύγου), 

 και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους 

(αντίγραφο δικαστικής απόφασης). 

 

3. Δυνατότητα συμμετοχής για την σχολική χρονιά 2022-2023 (1/9/2022-31/7/2023) θα 

έχουν κατά προτεραιότητα οι μητέρες που θα υπογράψουν σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ 

(Ωφελούμενες). Για τις μητέρες εκείνες που δεν θα υπογράψουν σύμβαση με την 

ΕΕΤΑΑ, η δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα θα γίνεται κατά προτεραιότητα 

και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΚΔΑΠ του Δήμου. 

4. Οι μητέρες που είναι άνεργες και δεν έχουν κάρτα ανεργίας, πρέπει υποχρεωτικά : 

 Να εκδώσουν κάρτα ανεργίας μέχρι 15/6/2022.  Η κάρτα Ανεργίας της 

ενδιαφερομένης πρέπει να είναι  σε ισχύ. 

 Οι ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ μητέρες, που η μερίδα τους είναι στην χώρα καταγωγής τους 

πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  το οποίο θα 

πρέπει να είναι μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών και να έχει εκδοθεί 

εντός του τελευταίου εξαμήνου.     

 

 

 

 


