
ΚΔΑΠ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 

Στον δήμο μας λειτουργεί εδώ 14 χρόνια ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ηλικίας 5-12 ετών (στην οδό Θεμιστοκλέους 7 στον 
Ρέντη). Το 2018 άνοιξαν δυο καινούρια ΚΔΑΠ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρέντη 
και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Φέτος, θα λειτουργήσει και τέταρτο 

ΚΔΑΠ στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας (Σηστού 7). 

Στις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ περιλαμβάνονται μαθήματα 
μουσικής/μουσικοκινητικής συστήματος 0rff, ζωγραφικής, γυμναστικής, 
pilates, πινκ πονκ, θεατρικού παιχνιδιού, κατασκευών με νήματα, λογοτεχνίας, 
χορωδίας και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων. Κάθε Καλοκαίρι, λίγο μετά το 
κλείσιμο των σχολείων, το ωράριο γίνεται πρωινό, προς διευκόλυνση των 
εργαζόμενων γονέων. 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 
και υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ. 

Οι αιτήσεις γίνονται κάθε χρόνο γύρω στο τέλος Ιουνίου μέσω της 
ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) και η μοριοδότηση λαμβάνει υπόψη 
κοινωνικά κριτήρια (όπως για τους παιδικούς σταθμούς). Φέτος έχει 
ανακοινωθεί ότι μπορούν να λάβουν μέρος στη δράση και οι δημόσιοι 
υπάλληλοι καθώς επίσης ότι θα αυξηθούν τα όρια εισοδήματος και δε θα είναι 
απαραίτητη η αποστολή δικαιολογητικών. 

Στην περίπτωση που επιλεχθείτε ως δικαιούχοι, είστε κάτοχοι ενός voucher 
που ισχύει για 11 μηνες (από 1/9 έως 31/7). Για να διατηρήσετε το δικαίωμα 
σας, αρκεί να υπογράφετε κάθε μήνα τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών 
και να φέρνετε το παιδί σε όποια δραστηριότητα επιθυμείτε (το λιγότερο δυο 
ώρες τη βδομάδα). 

Στόχος των ΚΔΑΠ αποτελεί όχι μόνο η εκμάθηση δεξιοτήτων αλλά και η 
κοινωνικοποίηση των παιδιών σε ένα πλαίσιο φιλικό και προστατευμένο που 
αποτελεί ασφάλεια για τους γονείς και ευχαρίστηση για τα παιδιά. 

Όσοι γονείς θα ήθελαν να κάνουν αίτηση στην ΕΕΤΑΑ για τη σχολική 
χρονιά 2020-2021, καλό είναι να το δηλώσουν έως 26/6 στο mail του 
σχολείου. Απαραίτητη η συγκατάθεση σας στο να δοθούν αριθμοί τηλεφώνων 
στις υπεύθυνες των ΚΔΑΠ, ώστε να σας ενημερώσουν άμεσα και έγκαιρα για 
τη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορείτε να καλέσετε στα 
τηλέφωνα : 210 4814721 (ΚΔΑΠ 1ου Δημ.Σχ.Ρέντη) ή 2104829358 (ΚΔΑΠ 

Θεμιστοκλέους και ΚΔΑΠ Νίκαιας). 
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 
 


