
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, 
Παιδείας & Αθλητισμού, συνεχίζει, για δεύτερη χρονιά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», με αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες, για παιδιά 5-12 ετών, τις απογευματινές ώρες.  
 
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ,ΔΩΡΕΑΝ  
-ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  

ΣΤO ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ (ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ) 
 

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ                                                                    

❑ Tae kwon do – Πολεμικές τέχνες * 

❑ Στίβος * 

❑ Αθλοπαιδιές * 

❑ Μπάσκετ * 

❑ Τένις 

❑ Ποδόσφαιρο * 

❑ Βόλεϊ  * 

❑ Hip-Hop, Latin Dance, Zumba 

❑ Παραδοσιακοί χοροί  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

❑ Χορωδία * 

❑ Μαθήματα Κιθάρας 

❑ Θεατρικό Παιχνίδι 

❑ Εικαστικά Εργαστήρια 

❑ Πειράματα Φυσικής 

❑ Ανακύκλωση και Περιβάλλον 

❑ Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας , 
Μικροί Επιστήμονες 

❑ Εργαστήρια Κηπουρικής  

❑ Σκάκι 

❑ Εργαστήρια Ρομποτικής και 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

❑ Σχολική Μελέτη * 
❑ Ρητορική 
❑ Φιλαναγνωσία 
❑ Ταξίδι στο χρόνο * 
❑ Κουκλοθέατρο 

 
Οι δραστηριότητες με αστερίσκο (*) 

πραγματοποιούνται ήδη στο ΚΔΑΠ του 
Δήμου.  

 

Επίσης υλοποιούνται δράσεις για προαγωγή περιβαλλοντικής συνείδησης , σεβασμού στο 
πολιτιστικό περιβάλλον και την ιστορία μας ,  το σχολικό εκφοβισμό και την πρόληψη 
από κάθε μορφή κακοποίησης, τον εθελοντισμό και την υγιεινή διατροφή, και τέλος την 
καλλιέργεια σεβασμού στην διαφορετικότητα. 
 

Για αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη Αίτηση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος - Συμμετοχής και να την αποστείλετε με  e-mail  
στοkdapanatolikimani@gmail.com, ή να την καταθέσετε στον Διευθυντή του σχολείου σας ή 
στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., Βασ. Παύλου, στο Γύθειο, έως 31/05/2022 ή τέλος να την 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά : https://forms.gle/GgkoW3NH5xSXzyTo7 , (υπάρχει και στο 
site του Δήμου αναρτημένο)  
 

Aν δεν έχετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να την κατεβάσετε από το site 
του Δήμου (https://www.anatolikimani.gov.gr),  ή ακόμα και να μας στείλετε e-mail στο 
kdapanatolikimani@gmail.com με τα στοιχεία σας (όνομα, mail και τηλέφωνο 
επικοινωνίας) ,προκειμένου να σας την αποστείλουμε, αλλά και για να σας λύσουμε τυχόν 
απορίες (τηλέφωνα επικοινωνίας 27330 21747 & 6982001146). 

 
Με εκτίμηση  
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ 
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