
 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ – υμμετοχισ ςτα ΚΔΑΠ Σου Διμου μασ 

Ο Διμοσ και θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Μεγαρζων, για ακόμα μια χρονιά, 

ςυμμετζχει ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, Ε ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ»,  για τθ ςχολικι χρονιά 2023-2024, ςυνεχίηοντασ τθν επιτυχι λειτουργία 

των  Κ.Δ.Α.Π. με ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δράςεισ, για παιδιά από 5-12 ετών.  

 
Φζτοσ ςτα ΚΔΑΠ του Διμου μασ,  με ζμπειρο και καταξιωμζνο εκπαιδευτικό προςωπικό 
δθμιουργικθκαν τμιματα αγγλικϊν, γαλλικϊν,  ρθτορικισ, φιλαναγνωςίασ, ρομποτικισ,  
πλθροφορικισ, εργαςτιρι κεατρικισ αγωγισ, μουςικισ, εικαςτικϊν,  τμιματα μπάςκετ, 
τζνισ,  ποδοςφαίρου, βόλεϊ,  Jiu Jitsu, ακλοπαιδιϊν, ςτίβου, παραδοςιακϊν και μοντζρνων 
χορϊν, μουςικοκινθτικισ, μακαίνω ςκάκι,   κακώσ και  δράςεισ για το περιβάλλον, τον 
πολιτιςμό, τον ςχολικό εκφοβιςμό, τον εκελοντιςμό και τθν υγιεινι διατροφι.  
 
Ξεκινάμε λοιπόν και φζτοσ τθν προςπάκεια ενθμζρωςθσ για το πρόγραμμα, κζλοντασ  να 
δϊςουμε τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ΔΩΡΕΑΝ - μζςω του προγράμματοσ ΠΡΟΩΘΗΗ 
ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΚΑΘΩ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, Ε ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ»,  για τθ ςχολικι χρονιά 2023-
2024, ςτισ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δράςεισ μασ, όςο το δυνατόν περιςςότερα παιδιά 
του Διμου μασ. 

ασ καλοφμε να ςυμπλθρώςετε τθν Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ -υμμετοχισ και 
τισ  δραςτθριότθτεσ που ςασ ενδιαφζρουν (προτεινόμενοσ αρικμόσ 4), να υπογράψετε τθ 
διλωςθ για τα προςωπικά δεδομζνα (προςοχι τα ςτοιχεία πρζπει να ςυμπλθρωκοφν με 
ακρίβεια) και να τθν παραδώςετε ςτο Διευκυντι του ςχολείου ςασ ζωσ 4/4/203 ι τθν 
κατακζςετε ςτα γραφεία τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Διμου Μεγαρζων  
ι να τθν ςυμπλθρώςετε θλεκτρονικά ακολουκώντασ το link  
https://forms.gle/8KohEZFMyk46nZJS9 ι να τθν αποςτείλετε με email ςτο 
megarakdap@gmail.com         ζωσ 23/4/2023. 
 
Η ςυμμετοχι ςασ είναι ςθμαντικι για να πετφχουμε, αλλά και για να δθμιουργιςουμε 
μαηί, ζνα πρόγραμμα δραςτθριοτιτων βαςιςμζνο ςτισ ανάγκεσ αλλά και ςτισ επικυμίεσ 
των δικών μασ παιδιών. 
 

       ασ Ευχαριςτοφμε για τθν βοικεια  ςασ 
Ο Αντιδιμαρχοσ  

 & Πρόεδροσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ 
Ιωάννθσ . Καλλιπόηθσ 

https://forms.gle/8KohEZFMyk46nZJS9

