
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                                  ΑΡΙΘ.  ΑΠΟΦ: 212/2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης (τακτικής)  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
έτους 2020

                   
   Θέμα:    Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας 

                 των δομών 2ου , 4ου 5ου Δημοτικών σχολείων Καματερού του Δ. Αγίων         

                 Αναργύρων – Καματερού  και 6ου και 8ου Δημοτικών σχολείων Αγίων           

                 Αναργύρων  του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού, ως Κέντρα  

                 Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών - Κ.Δ.Α.Π- του Δήμου Αγίων 

                 Αναργύρων – Καματερού

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 29η του μηνός Ιουλίου  έτους 2020, 
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κέντρο Τέχνης 
και Πολιτισμού του Δήμου μας – αίθουσα “ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ” , επί της οδού Αγίας 
Παρασκευής αρ. 40 στη  Δ.Κ.Α.Α. (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού, σύμφωνα με 
την Π.Ν.Π. της 11-3-2020 – ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10), ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 13835/24-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά 
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν.4555/18 και 2 του Ν.4623/12, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 
και 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρούσης της μόνιμης
υπαλλήλου του Δήμου κ. Αικατερίνης Πατρελάκη , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
μελών παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση,  τριάντα ένα (31) μέλη και απόντα δέκα 
(10), ονομαστικά οι :

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
          (Πρόεδρος Δ.Σ.)

1.  ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ

    2.   ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           2.  ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

    3.   ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           3.  ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
    4.   ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                                                     4.  ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
   5.    ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           5.  ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
    6.   ΚΑΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ           6.  ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
    7.   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ           7.   ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
    8.   ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ           8.   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
    9.   ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           9.   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

  10.   ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          10.  ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  11.   ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  12.   ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  13.   ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  14    ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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  15.   ΜΑΝΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

  16.   ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ.)

  17.   ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

  18.   ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  19.   ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
   20.  ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  21.   ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  22.   ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα  23    ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

  24.   ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  25.   ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  26.   ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  27.   ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

   28.  ΚΑΠΝΙΑ-ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ

  29.   ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  30.   ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απόντες απ’ τη συνεδρίαση ήταν οι  Πρόεδροι  των δύο Δημ.Κοινοτήτων κ.κ.  Αντωνίου Ε. (Δ.Κ.Α.Α.)  και  Δρόσος Κ.
(Δ.Κ.Κ.).
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, συζητήθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης, πριν από τα τακτικά θέματα.
Μετά το 2ο θέμα της Η.Δ. αποχώρησε η Δ.Σ. κ. Καίση Αγ.
Μετά το 3ο θέμα της Η.Δ. αποχώρησε η Δ.Σ. κ. Μανταφούνη Αικ.
Μετά το 4ο θέμα της Η.Δ. αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Κομματάς Γ., Νίκα Γ.
Μετά  το  7ο  θέμα  της  Η.Δ.  αποχώρησαν  οι  Δ.Σ.  κ.κ.  Σαράντης  Ν.,  Μαξούρας  Ν.,  Στάθης  Ε.,Μαλτέζος
Ι.,Σταφυλάς Π.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 13ης (τακτικής) συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2020 και εισηγήθηκε τη 

συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος (ως κατεπείγον), που αφορά:  Κατάρτιση 

και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών 2ου , 4ου 5ου Δημοτικών 

σχολείων Καματερού του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού  και 6ου και 8ου 

Δημοτικών σχολείων Αγίων Αναργύρων  του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού, ως 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών - Κ.Δ.Α.Π- του Δήμου Αγίων              

Αναργύρων – Καματερού.

                  Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε την αρ.πρωτ. 14159/29-7-20 εισήγηση της Δ/νσης

Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και ΚΔΑΠ του Δήμου μας, η οποία αναγράφει τα εξής :

O Δήμος  Αγίων Αναργύρων – Καματερού   στα πλαίσια υλοποίησης Νέων δράσεων
στην νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής. Προτεραιότητα μας είναι η μόχλευση και η απορρόφηση
όσο δυνατών μεγαλύτερων επιχορηγήσεων και η δημιουργία νέων δομών Κ.Δ.Α.Π. στον
Δήμο μας . 
Στόχος   μας  είναι  η  ενίσχυση   δράσεων  κοινωνικής  πολιτικής,  ενισχύοντας  τα  ήδη
υπάρχοντα ΚΔΑΠ και ιδρύοντας για πρώτη φορά Κ.Δ.Α.Π. αθλητικών και πολιτιστικών
δράσεων για παιδιά από 5-12 ετών, οπού τα παιδιά με την συμμετοχή τους σε αυτό θα
μπορούν να παρακολουθούν τις δράσεις του προγράμματος   .

ΑΔΑ: Ω0Ν6Ω62-ΜΟΞ



Πρέπει   να εξασφαλίσουμε στους  γονείς  την δυνατότητα να μπορούν να στέλνουν τα
παιδιά  τους  σε  χώρους  δημιουργικής  απασχόλησης  παιδιών,  όπου  με  ασφαλή  και
δημιουργικό  τρόπο  θα  απασχολούνται  και  θα  τους  προσφέρονται  υψηλού  επιπέδου
υπηρεσίες, μέσα από τους χώρους των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του
Δήμου μας . 
Στα  πλαίσια  της  υλοποίησης  των  πράξεων,  σχετικά  με  τη  δράση  «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενεργώντας ως δικαιούχος, κάνει
πρόσκληση ενδιαφέροντος στα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),
για να συμμετέχουν στην εν λόγω πράξη, η οποία έχει μονοετή διάρκεια και έχει ξεκινήσει
και  υλοποιείται από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει
αποφασιστεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα  να συνεχιστεί η ως άνω δράση και να
υλοποιείται  και  στην  νέα  Προγραμματική  Περίοδο  -  ΣΕΣ   2014-2020.  Η  διάρκεια  της
πράξης είναι κάθε φορά μονοετής από την ημερομηνία της πρόσκλησης έως 31/8/κάθε
επόμενου έτους.

 Με  τον  τρόπο  αυτό  επιτυγχάνεται  η  ουσιαστική  διευκόλυνση  των  γυναικών,
προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, μεταξύ
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

Με την λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π., κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, μέσω
του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., παρέχεται η  δημιουργική απασχόληση των παιδιών για
ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες
ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.                                            

Η διάθεση των θέσεων στα. Κ.Δ.Α.Π., θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
προς  τις  γυναίκες  ωφελούμενες,  μέσω  «εντολής  τοποθέτησης»,  σύμφωνα  με  τις
διαδικασίες, που εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για  την  υποβολή  της  σχετικής  αίτησης  αδειοδότησης,  οφείλουμε  να  έχουμε
κανονισμό  λειτουργίας  των  ως  άνω  δομών,  που  θα  λειτουργήσουν  ως  κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία οφείλουν πέραν του σχολικού ωραρίου να
ανοίξουν  νέους  ορίζοντες,  μέσα  από  την  μουσική,  το  χορό,  την  ζωγραφική  ,  την
χειροτεχνία,  το  θεατρικό  παιχνίδι,  την  γυμναστική  και  άλλων  εξειδικευμένων
δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες, που θα δημιουργηθούν.

Με τα δεδομένα αυτά, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης, για την ψήφιση ενιαίου
κανονισμού λειτουργίας για τα Κ.Δ.Α.Π., που θα λειτουργήσουν υπό την αιγίδα του και την
εποπτεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

 ΕΝΙΑΙΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  των  «ΚΕΝΤΡΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ  (Κ.Δ.Α.Π.)  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  2ου ,  4ου 5ου Δημοτικού  σχολείου  Καματερού  του  Δ.  Αγίων

Αναργύρων – Καματερού  και του 6ου και 8ου Δημοτικού  σχολείου Αγίων Αναργύρων

του Δ. Αγίων Αναργύρων- Καματερού.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης αποσκοπεί:
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 Στην παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του
σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και  δημιουργικό που θα ανοίξει
νέους  ορίζοντες  για  κάθε  παιδί  μέσα  από  το  παιχνίδι,  τη  μουσική,  το  χορό,  τη
ζωγραφική, την έκφραση.

  Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.
  Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί.
  Να βοηθήσει την μητέρα.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Τα  Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.)  είναι  Μονάδες
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) με καλή υγεία, ηλικίας 5-12 χρόνων. 

Η  λειτουργία  της  δομής  είναι  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην  υπ΄αριθμ.
Π1β/Γ.Π.οικ.  14951-  2001  (ΦΕΚ  1397/τ  Β/22-10-2001)  όπως  τροποποιήθηκε  και
συμπληρώθηκε με την Υπουργική  απόφαση υπ΄ αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ. 30411/2002 (ΦΕΚ
395/ τ Β/02-04-2002) και την Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ Π1β/Γ.Π.οικ. 109707 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1849/ τ Β/03-09-2009).

Σκοπός των Κ.Δ.Α.Π. είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο
χρονικό  διάστημα  της  ημέρας,  εκτός  σχολικού  ωραρίου,  η  σωστή  αξιοποίηση  του
ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες
ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τους φορείς και
τις  υπηρεσίες  πολιτιστικής,  αθλητικής.  περιβαλλοντικής  κ.λ.π.  τοπικής  παρέμβασης και
ανάπτυξης.

Στα  Κέντρα  θα  δύναται  η  δυνατότητα  για  Αθλοπαιδίες,  Εικαστικά,  Zωγραφική,
Πολιτισμό,  Πρόγραμμα  ORF (Μουσικοκινητική  Αγωγή),  Παραδοσιακούς  και  μοντέρνους
χορούς,  μπαλέτο,  ρυθμική  γυμναστική,  μπάσκετ,  στίβο,  ποδόσφαιρο,  βόλεϊ,  ενόργανη
γυμναστική, θεατρικό παιχνίδι, σκάκι, ρομποτική  δράσεις ανακύκλωσης κ.α 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανώτατο όργανο διοίκησης των Κ.Δ.Α.Π. είναι το Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου
Αγίων Αναργύρων- Καματερού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα  Κ.Δ.Α.Π.  για  την  εκπλήρωση  των  σκοπών  τους,  όπως  αυτοί  περιγράφονται
παραπάνω προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

  Υγιεινή  και  ασφαλή  απασχόληση  και  αξιοποίηση  του  ελεύθερου  χρόνου  των
παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας

  Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
  Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
  Ενημέρωση  της  οικογένειας  και  παραπομπή  σε  φορείς  που  παρέχουν

εξειδικευμένες υπηρεσίες.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Κ.Δ.Α.Π. που θα λειτουργήσουν στον Δήμο Αγίων
Αναργύρων-  Καματερού,  υπό  την  Αιγίδα  του  Δήμου  πρέπει  να  πληρούν  τις  τεχνικές
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προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική απόφαση αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14851
(ΦΕΚ 1397/τ.  Β/22-10-2001).  Συγκεκριμένα  ο  Δήμος  ,  μετά  την  παραχώρηση  χρήσης
λειτουργίας για τον σκοπό αυτό διαθέτει: 
 Αίθουσες απασχόλησης επιφάνειας τουλάχιστον 30 τ.μ. για 15 παιδιά.
 Αίθουσες μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, επιφάνειας
τουλάχιστον 40 τ.μ.
 Αίθουσες κατασκευών επιφάνειας τουλάχιστον 30 τ.μ., με νιπτήρες, για 15
παιδιά
 Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ.
 Αποθήκες, W.C.

Τα οποία λειτουργούν στους παρακάτω χώρους:

Κ.Δ.Α.Π – ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ   

 1  ο   Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ   ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ     

Στο 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        

                Διεύθυνση : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                               ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Α΄Βάρδια: χειμερινό ωράριο 16.00-20.00 &
                καλοκαιρινό ωράριο 9.00-13.00

 2  ο   Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ   ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ     

Στο 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        

Διεύθυνση : Παραμυθιάς 2 , Καματερό

Α΄Βάρδια: χειμερινό ωράριο 16.00-20.00 &
                καλοκαιρινό ωράριο 9.00-13.00

 3  ο   Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ   ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ     

Στο 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        

Διεύθυνση : Μακεδονίας 32, Καματερό 

Α΄Βάρδια: χειμερινό ωράριο 16.00-20.00 &
                καλοκαιρινό ωράριο 9.00-13.00

 
  4  ο   Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ   ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ     

Στο 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
– ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ     

Διεύθυνση : Σπάρτης και Λυκούργου, Άγιοι Ανάργυροι 

Α΄Βάρδια: χειμερινό ωράριο 16.00-20.00 &
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                καλοκαιρινό ωράριο 9.00-13.00

 5  ο   Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ   ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   

Στο 8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
– ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ     

Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 306, Άγιοι Ανάργυροι 

Α΄Βάρδια: χειμερινό ωράριο 16.00-20.00 &
                καλοκαιρινό ωράριο 9.00-13.00

Δύναται  να  λειτουργήσουν  στους  παραπάνω  χώρους  τμήματα  εκμάθησης
παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, μπαλέτου, ρυθμικής γυμναστικής, μπάσκετ,
τάεκ  βο  ντο,  στίβου,  ποδόσφαιρου,  βόλεϊ,  ενόργανης  γυμναστικής,  θεατρικού
παιχνιδιού,  μουσικοκινητικής,  εργαστήρια  εικαστικών  και  πολιτισμού,  εργαστήρια
πληροφορικής, ρομποτικής, μαθαίνω σκάκι, βοήθεια στη σχολική μελέτη καθώς και
δράσεις ανακύκλωσης κ.α. Τα τμήματα τα οποία θα δημιουργηθούν εξαρτάται από
τον αριθμό τον μαθητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Τα παιδιά δύνανται να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε περισσότερες από μία δραστηριότητες  ανάλογα με τον
αριθμό των μαθητών που θα συμπληρωθούν ανά τμήμα. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα Κ.Δ.Α.Π. εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5 -12 χρόνων. Επίσης εγγράφονται παιδιά
με  ελαφριάς  μορφής  κινητικά  ή  αισθητηριακά  προβλήματα.  Τα  εγγραφόμενα  παιδιά
προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού ,
χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή,
και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται
ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται :
α. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
β. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού
γ. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση
υγείας του παιδιού
δ. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της
Εφορίας  του  προηγουμένου έτους.  Σε  περίπτωση που δεν  υποχρεούται  να υποβάλλει
φορολογική δήλωση, βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ. 
ε. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ αν πρόκειται για ανέργους γονείς.
στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Σύμβούλιο θεωρεί απαραίτητο. 

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις.

Για  την  επανεγγραφή  απαιτούνται  όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  πλην  του
πιστοποιητικού γέννησης.

Η  επιλογή  των  φιλοξενούμενων  παιδιών  γίνεται  με  απόφαση  της  επιτροπής
παρακολούθησης του έργου και  μετά από εισήγηση του/της Υπεύθυνου  του Κέντρου.
Κριτήριο  επιλογής  των  παιδιών  είναι  η  οικονομική  κατάσταση  της  οικογένειας  και  η
σύνθεση  αυτής.  Προηγούνται  τα  παιδιά  που   επιλέγονται  ως  ωφελούμενοι  από  την
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Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς και αυτά προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά
πολύτεκνων  και  μονογονεϊκών  οικογενειών  καθώς  και  παιδιά  γονέων  με  σωματική  ή
πνευματική αναπηρία.

Τα κριτήρια επιλογής - εγγραφής των επιχορηγούμενων τέκνων, προσαρμόζονται
κάθε φορά στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο: Της τροποποίησης και κωδικοποίησης της με
αριθμό 0.8363/3.1434/29-04-2010 (ΦΕΚ 556/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Σύστημα  Διαχείρισης,  Αξιολόγησης,  Παρακολούθησης  και  Ελέγχου  –  Διαδικασία
Εφαρμογής  της  Πράξης  «Εναρμόνιση  οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής»,
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».  ή όπως
τροποποιηθεί και ισχύσει σύμφωνα με όσα ορίζονται από την νέα Προγραμματική Περίοδο.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού θα λειτουργούν:

 1ο Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        

Στο 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        

                Διεύθυνση : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                          ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Α΄Βάρδια:  χειμερινό  ωράριο  16.00-20.00  και  το  καλοκαιρινό  ωράριο  9.00-13.00
καθημερινά και από Δευτέρα έως Παρασκευή, όλες τις εργάσιμες ημέρες 

 2ο Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        
Στο 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        

Διεύθυνση : Παραμυθιάς 2 Καματερό

Α΄Βάρδια:  χειμερινό  ωράριο  16.00-20.00  και  το  καλοκαιρινό  ωράριο  9.00-13.00
καθημερινά και από Δευτέρα έως Παρασκευή, όλες τις εργάσιμες ημέρες 

 3ο Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        
Στο 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        

Διεύθυνση : Μακεδονίας 32, Καματερό 

Α΄Βάρδια:  χειμερινό  ωράριο  16.00-20.00  και  το  καλοκαιρινό  ωράριο  9.00-13.00
καθημερινά και από Δευτέρα έως Παρασκευή, όλες τις εργάσιμες ημέρες 

 
  4ο Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ               

Στο 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ     

Διεύθυνση : Σπάρτης και Λυκούργου  Άγιοι Ανάργυροι 

Α΄Βάρδια:  χειμερινό  ωράριο  16.00-20.00  και  το  καλοκαιρινό  ωράριο  9.00-13.00
καθημερινά και από Δευτέρα έως Παρασκευή, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
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 5ο Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ               

Στο 8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ     

Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 306 Άγιοι Ανάργυροι 

Α΄Βάρδια:  χειμερινό  ωράριο  16.00-20.00  και  το  καλοκαιρινό  ωράριο  9.00-13.00
καθημερινά και από Δευτέρα έως Παρασκευή, όλες τις εργάσιμες ημέρες 

Η δυναμικότητα ανά δομή και ανά βάρδια θα εκδοθεί ύστερα από σχετική Αίτηση μας για
αδειοδότηση  των χώρων ως  ΚΔΑΠ από την  αρμόδια  Διεύθυνση  Δημόσιας  Υγίειας  και
Κοινωνικής Μέριμνας του Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και θα οριστεί
με  σχετική  απόφαση  από  την  άρμόδια  υπηρεσία  της  Περιφέρειας.  (Σχετικό  εδάφιο
δυναμικότητας- κτηριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα οποία ορίζονται). 
 

Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις
αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου
του Δήμου.

Τα Κέντρα μπορούν να συνεχίσουν την  λειτουργία  τους  και  κατά  τους  θερινούς
μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής . 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κάθε Κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951
(ΦΕΚ 1397/τ Β/22-10-2001):
α.  Εξειδικευμένο  προσωπικό,  για  την  δημιουργική  απασχόληση,  ανάλογα  με  τις
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Παιδαγωγός
Νηπιαγωγός
Γυμναστής
Καθηγητής μουσικής
Καθηγητής ζωγραφικής
Δάσκαλος χορού
Θεατρολόγος
Καθηγητές πληροφορικής
κοκ 

Οι  παραπάνω  θα  πρέπει  να  είναι  κάτοχοι  πτυχίων  ΑΕΙ,  ΤΕΙ  ή  κάτοχοι  τίτλων
σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων, της
αλλοδαπής.

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. Στο
Κέντρο  δύναται  να  απασχοληθούν  μετά  από αξιολόγηση των  αναγκών,  και  εξωτερικοί
συνεργάτες εξειδικευμένων ειδικοτήτων (π.χ. παιδίατρος)
β. προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών
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Με  απόφαση  του  Φορέα  ορίζεται  Υπεύθυνος,  Πτυχιούχος  ΠΕ  ή  ΤΕ  με  την
μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο, που θα προέρχεται από το προσωπικό της
δομής,
 Ο  Υπεύθυνος  ασκεί  τα  καθήκοντα  της  θέσης  αυτής  επί  πλέον  των  κυρίων
καθηκόντων  του.  Συνεργάζεται  με  το  εξειδικευμένο  προσωπικό  ώστε  τα  παιδιά  να
βοηθηθούν  να  αναπτύξουν  μέσα  από  την  δημιουργική  απασχόληση,  φαντασία  και
έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να εντοπίζει και να καλλιεργεί τις ικανότητες
και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του
στην κοινωνία.

Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου για οποιοδήποτε θέμα αφορά
τη λειτουργία των δομών.

Το  προσωπικό  καθαριότητας  -  βοηθητικών  εργασιών  εκτελεί  τις  εργασίες
καθαριότητας  των  εσωτερικών,  εξωτερικών  χώρων  καθώς  και  κάθε  άλλη  βοηθητική
εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒIΒΛlΑ

Σε κάθε Κ.Δ.Α.Π. τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:
α) βιβλίο συμβάντων
β) βιβλίο παρουσίας παιδιών
γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται
σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου .

 Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να πάρει σχετική απόφαση.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
       Ν. 4555/18,  τη σχετική εισήγηση  και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφάσισε ομόφωνα 

            Εγκρίνει τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των “ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ”
για  τα  2ο,  4ο,  5ο  Δημοτικά  Σχολεία  Καματερού  και  τα  6ο  και  8ο  Δημοτικά  Σχολεία  Αγίων
Αναργύρων,  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων-Καματερού,  όπως  ακριβώς  αναγράφεται  στο
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

  Στον κ.  Δήμαρχο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.                                                             
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                                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

        

                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: Ω0Ν6Ω62-ΜΟΞ



                                                                           

ΑΔΑ: Ω0Ν6Ω62-ΜΟΞ


		2020-07-30T13:54:12+0300
	Athens




