
1 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

26 Απριλίου 2017 

Αγαπητοί γονείς, 

O Δήμος μας στα πλαίσια υλοποίησης Νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ξεκινά μια 

δυναμική προσπάθεια για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ», ιδρύοντας για πρώτη φορά Κ.Δ.Α.Π. 

αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων για παιδιά από 5-12 ετών,  με μοναδικό σκοπό την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών της πόλης και την αναβάθμιση 

των Αθλητικών και Πολιτιστικών δράσεων που  ήδη παρέχουμε στα παιδιά της πόλης 

μας, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των σχολικών κτηριακών εγκαταστάσεων .  

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους  γονείς  την δυνατότητα να μπορούν να 

στέλνουν τα παιδιά τους σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης, όπου με ασφαλή και 

δημιουργικό τρόπο θα απασχολούνται ΔΩΡΕΑΝ  και θα τους προσφέρονται υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες, μέσα από τους χώρους των σχολείων και των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου μας.  

Σας καλούμε λοιπόν,  συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη Αίτηση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος - Συμμετοχής, (προσοχή, τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με 

ακρίβεια) και να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ανάλογα με την 

εργασιακή σας κατάσταση) εις διπλούν . 

Στην προσπάθεια μας αυτή σας θέλουμε αρωγούς και συμμέτοχους ώστε ο Δήμος να 

αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη, ώστε να αναβαθμίσουμε το σύνολο των 

σχολείων της πόλης μας. Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για να πετύχουμε.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ             Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2743-3-60101 

 Πως μπορώ να συμμετέχω? 

1η ΦΑΣΗ : Συμπληρώνω την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την παραδίδω 

στον Διευθυντή του σχολείου έως 6/05/2017. 
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 2η ΦΑΣΗ : Μαζεύω & Καταθέτω τα δικαιολογητικά στα Σχολεία  από 8/5/2017 

έως 20/5/2017. (θα σας σταλεί και σχετικό sms) 

 

ΚΔΑΠ 2017 -2018 

 

Τι είναι τα ΚΔΑΠ? Που γίνονται τα Κ.Δ.Α.Π.? 

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

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

Στα Κ.Δ.Α.Π. απασχολούνται τα παιδιά ΔΩΡΕΑΝ κάνοντας αθλητικές και πολιτιστικές 

δράσεις ή ακόμη παιχνίδια λόγου και αριθμών. 

Στεγάζονται στα Σχολεία, σε Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, σε Πολιτιστικούς 

χώρους αυτού, λειτουργούν το χειμώνα :13.30 – 20.30 μ.μ. ,και τους Καλοκαιρινούς 

μήνες, (από 20 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου κάθε έτους) κατά τις πρωινές ώρες δηλαδή 

από 8.00 έως 16.00 μ.μ. όταν οι γονείς είναι στις δουλειές τους. 

 

Τι δραστηριότητες ενδεικτικά περιλαμβάνουν? 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ       

                                                      

 Βόλεϊ, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο, Στίβος 

 Capoeira, Hip-Hop, Latin Dance , Ρυθμική, Μοντέρνος Χορός,  

 Taekwondo, Τένις, χάντμπολ 

 Παραδοσιακοί και Ευρωπαϊκοί Χοροί 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Θεατρικό Παιχνίδι, Εικαστικά Εργαστήρια 

 Εργαστήρι φιλαρμονικής  

 Εξάσκηση στη χρήση της Αγγλικής- Γερμανικής  γλώσσας μέσα από παιχνίδια 

και  δημιουργικές δραστηριότητες 

    Εργαστήρια λόγου και αριθμητικής   

Σας υπενθυμίζουμε ότι Αφορά ΜΗΤΕΡΕΣ:  

1. Εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα,  

2. Ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες,  

3. Άνεργες με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, 

4. Αγρότισσες (άμεσα ασφαλισμένες όχι μέσω συζύγου), 

5. και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους 
(αντίγραφο δικαστικής απόφασης). 

                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                              ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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