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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης «Ευ ζην» 2021-2022 

 

Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου σας γνωστοποιεί την έναρξη λειτουργίας των 

Εργαστηρίων «Ευ ζην» για την επιμορφωτική περίοδο 2021-2022 από 1/10/2021 και σας 

εύχεται μια δημιουργική χρονιά!!  

 

Δημιουργικά εργαστήρια  για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (4-12 ετών)  

Κάθε  Σάββατο 10:00-11:30 μμ στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

 Τμήμα πηλογλυπτικής  για παιδιά –κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά– κατασκευή με 

γυψόγαζα- ντεκουπάζ- ζωγραφική , με εκπαιδεύτρια την κ. Αγγελική Μουζήθρα 

Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής:Αγγελική Μουζήθρα (τηλ.6973966180), 2271093605 

  
Δημιουργικά εργαστήρια  για ενηλίκους   

➢ με εκπαιδεύτριες τις κυρίες Ειρήνη Σεζένια και Θεανώ Ξεντέ,                    

 κάθε Σάββατο απόγευμα 5:00– 7:00 μ.μ. στον ΦΟΒ. 

Αντικείμενα: κατασκευή κοσμήματος, χαρτοπολτός, πάτσγουορκ (patchwork), κερί , 

πυρογραφία, σαπούνι, ντεκουπάζ (decoupage), μεταφορά και παλαίωση εικόνας.  

  Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής: Σεζένια Ειρήνη (τηλ. 6936435804). 

 

➢ με εκπαιδεύτρια την κ. Αργυρώ Καλλίτση. Αντικείμενο : πηλός                                         

Κάθε Πέμπτη απόγευμα 5:00-8:00μμ στον Φ.Ο.Β. 

  Πληροφορίες –δηλώσεις συμμετοχής : κ. Αργυρώ Καλλίτση (τηλ.6979775489) 

 

➢ Εργαστήρι Ζωγραφικής για ενήλικες με εκπαιδεύτρια την κ. Δόμνα Σαλλιάρη 

Ζωγραφική σε χαρτί με διάφορα υλικά και τεχνικές όπως ακουαρέλα, ξυλομπογιές, 
μαρκαδόρους. Ως έμπνευση θα χρησιμοποιηθούν μοτίβα από τη φύση, την τέχνη κ.α. Για 
τη συμμετοχή δεν χρειάζεται κάποια εμπειρία στο αντικείμενο. 

Δευτέρα 18:00-20:00 
Έναρξη: 25 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής: κ. Δόμνα Σαλιάρη 6948825991 
 

  
Ακαδημία στίβου με προπονητή τον κ. Νίκο Χούλη 

Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής: Νίκος Χούλης (Τηλ. 6945274867) 

  

Ακαδημία μπάσκετ-Πρόγραμμα προπονήσεων Φ.Ο.Β. 



Υπεύθυνος Ακαδημίας: Ιωάννης Μπατής  

Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής: 6977623030 

  
Ακαδημία βόλεϊ  για παιδιά για παιδιά από 8 ετών και πάνω,  

με προπονήτρια τη Δέσποινα Καλλίτση. 

Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής: Δέσποινα Καλλίτση (Τηλ. 6937183699). 

 

Παρατήρηση 

Ευνόητο είναι ότι τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται με την τήρηση όλων των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων που καθορίστηκαν από τον ΕΟΔΥ, όπως αυτά 
καταγράφονται στο Τεύχος Β΄4206/12.09.2021 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

 Υγειονομικά πρωτόκολλα 

Είσοδος: Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου 
εξαμήνου, σχολική κάρτα COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την 

πλατφόρμα self-testing.gov.gr (επιμορφούμενοι/ες κάτω των 18 ετών) ή αρνητικό τεστ 
PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών (επιμορφούμενοι/ες  άνω των 18 ετών) 

  

 

 
  
  

 


