
1 
 

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 

Δελφοί,  25 Μαΐου 2022 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Ο Δήμος μας, θέτοντας ως  προτεραιότητα τη δημιουργία και τη λειτουργία δράσεων και 
δομών κοινωνικής πολιτικής και τη στήριξη ατόμων με Αναπηρία συμμετέχει για 
δεύτερη χρονιά στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής", επιδιώκοντας να συνεχίσει  και φέτος την επιτυχή λειτουργία της δομής, με σκοπό 
τη δημιουργική απασχόληση των ατόμων με Αναπηρία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την 
κοινωνική τους ένταξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και φυσικά τη στήριξη των 
οικογενειών τους  προκειμένου να ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, 
αλλά και να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.  
 
To Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. του Δήμου μας βρίσκεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, 
Πανουργιά, Άμφισσα 331 00. 

 
Το προσωπικό της δομής αποτελείται από  Ειδική Παιδαγωγό, Κοινωνική Λειτουργό, 
Εργοθεραπευτή, Γυμναστή, Κοινωνική Φροντίστρια, Οδηγό και Βοηθητικό Προσωπικό 
 
Ενδεικτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται: 

o Γυμναστική (Μυϊκή Ενδυνάμωση) 
o Μουσικά Ταξίδια 
o Μουσικοκινητική 
o Εργαστήρι Εικαστικών & Κατασκευών 
o Θεατρικό Εργαστήρι 
o Εργαστήρι Πηλού 

 
Επίσης διαθέτει τμήματα: 

o Προγραφής – προανάγνωσης,  
o Εργοθεραπείας,  
o Ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 
o Αυτόνομης Διαβίωσης 

 
Το Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. του Δήμου μας μπορεί να φιλοξενήσει έως 18 ωφελούμενους και 
λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Ιουλίου. Οι ώρες λειτουργίας του είναι 
καθημερινά 15.00 – 22:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και παραμένει κλειστό 
μόνο κατά το μήνα Αύγουστο και τις επίσημες αργίες. 
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ 
 

1η ΦΑΣΗ: Για να συμμετάσχετε στο Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. του Δήμου μας πρέπει να συμπληρώσετε 
την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το site του 
Δήμου ή να μας στείλετε email  στο kdapdelfoi@gmail.com για να σας την προωθήσουμε) –να 
υπογράψετε τη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα (προσοχή τα στοιχεία πρέπει να 
συμπληρωθούν με ακρίβεια) και να την παραδώσετε  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
στο Διευθυντή του σχολείου σας ή να την αποστέλλετε με email στο kdapdelfoi@gmail.com, ή 
τέλος να την υποβάλλετε στο Τμήμα Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
Γιδογιάννου 31, Άμφισσα, στο ισόγειο του Κτιρίου Π.Ε. Φωκίδας, έως την 10/6/2022.   
 
2η ΦΑΣΗ: θα λάβετε με SMS περαιτέρω οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης όταν 
ανοίξει η πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να την υποβάλλετε μόνη σας  ή να προσέλθετε, 
στο Τμήμα Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, τις ημερομηνίες που θα οριστούν σε 
συγκεκριμένα σημεία,  για να κάνουμε μαζί την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για την εγγραφή παιδιού, εφήβου ή ενήλικα στο Κέντρο υποβάλλονται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  
1.  Δικαστική Συμπαράσταση (εφόσον υπάρχει).  
2. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή άλλη αρμόδια 
Υγειονομική Επιτροπή σε ισχύ (αν έχει λήξει αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης του). 
3. Πιστοποιητικό Γέννησης.   
4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα 
πρέπει να έχετε υποβάλλει πριν την ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων, την 
φορολογική σας δήλωση για το έτος 2021. 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22653 50721,724 & 6948117246 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΕΡΔΙΤΣΑ ΠΟΝΗΡΗ 
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