
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
 
 

Αγαπητοί γονείς, 

 

O Δημοτικός Οργανισμός  Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας 

(ΔΟΠΠΑΧ), στα πλαίσια της ενδυνάμωσης κι ανανέωσης των ΚΔΑΠ, την νέα σχολική 

χρονιά 2020-2021, έχει  προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία επιπλέον δομών 

ΚΔΑΠ, ώστε να δώσει την δυνατότητα σε όλα τα παιδιά που θα εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον, να συμμετέχουν στην δράση τους. 

Στόχος μας είναι  ΟΛΑ τα παιδιά του Δήμου μας να μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ 
σε όλες τις μαθησιακές, αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις που γίνονται στους 
χώρους των ΚΔΑΠ. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε στους  γονείς  τη δυνατότητα, να 
μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε πρότυπους χώρους με εξαιρετικούς 
εκπαιδευτικούς, όπου θα απασχολούνται ΔΩΡΕΑΝ με ασφαλή και δημιουργικό 
τρόπο. Ενδεικτικά, σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε τις παρακάτω δραστηριότητες: 

 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ                                                                    
❑ Μπάσκετ 
❑ Βόλεϊ 
❑ Ποδόσφαιρο 
❑ Στίβος  
            (Εισαγωγή στον κλασικό αθλητισμό) 
❑ Κολύμβηση  
            (μαθαίνω να κολυμπάω παίζοντας) 
❑ Τέννις  
❑ Παραδοσιακοί / Μοντέρνοι χοροί 
❑ Πολεμικές τέχνες (Πάλη/Tae kwo do) 
❑ Crossfit kids / pilates kids 
❑ Ρυθμική / μπαλέτο 
 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

❑ Δημιουργικό Παιχνίδι (play therapy – 
ομαδικό παιχνίδι) 

❑ Εργαστήρια Ζωγραφικής & Χειροτεχνίας 

❑ Κατασκευές κόμικς, origami, κολλάζ) 

❑ Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 

(Πειράματα φυσικής – χημείας) 

❑ Περιβαλλοντική Αγωγή (εργαστήρια 

ανακύκλωσης-μαθήματα οικολογίας)  

❑ Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας ( παιδική 
λογοτεχνία-μυθολογία –δανειστική 
βιβλιοθήκη-δημιουργική γραφή) 

❑ Παραμυθογνωσία (δραματοποίηση και 

αφήγηση παραμυθιών)    

❑ Εξάσκηση στη χρήση της Αγγλικής- 
Γαλλικής γλώσσας- μέσα από παιχνίδια 
και δημιουργικές δραστηριότητες 

❑ Εργαστήρια λόγου και αριθμητικής 

❑ Μαγειρική-Ζαχαροπλαστική  
(διατροφική διαπαιδαγώγηση – 
εργαστήρια) 

❑  Μελέτη  
(καθημερινή βοήθεια στα μαθήματα του 
δημοτικού σχολείου)  

❑ Επιτραπέζια, mind games, μαθήματα 
Σκάκι  

❑ Εργαστήρια Πληροφορικής και Η/Υ 

❑ Ρομποτική  

❑ Μουσικοκινητικά παιδαγωγικά παιχνίδια 



 
 

 

 

 
 
  
Σας καλούμε λοιπόν να συμπληρώσετε την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
επισυνάπτεται και να την παραδώσετε στο Διευθυντή του σχολείου σας, ή να την 
αποστείλετε με mail  στο  kdapdchalkideon@gmail.com ή τέλος να την παραδώσετε 
στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας (Περιοχή Καμάρες, πλησίον Γηροκομείου). Λόγω της έκτακτης κι άμεσης 
δημοσίευσης της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ (Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής") παρακαλώ να σταλούν ΑΜΕΣΑ οι αιτήσεις προς τους γονείς, 
ώστε να προλάβουν να επιστραφούν συμπληρωμένες, το αργότερο έως και τη 
Δευτέρα  15/6/2020. 
Για τυχόν απορίες ή για τηλεφωνική συμπλήρωση της αίτησης, επικοινωνήστε μαζί 
μας στο τηλέφωνο του Οργανισμού (22210-20241) ή στο κινητό 6955202917 (Ξένια 
Χαλαστάρα – Υπεύθυνη Προγράμματος ΚΔΑΠ) ή στο 6943059895. Τα στοιχεία που θα 
δηλωθούν, θα χρησιμοποιηθούν από το Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., με αποκλειστικό σκοπό την 
συμμετοχή σας στο ως άνω Πρόγραμμα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων θα γίνεται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα. 
 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Πρόεδρος 

 
Χονδρογιάννη Σοφία 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Τι είναι τα ΚΔΑΠ? 
 

Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, δηλαδή Δομές, 
όπου παιδιά ηλικίας 5 -12 ετών απασχολούνται δημιουργικά κατά τις απογευματινές 
ώρες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ΔΩΡΕΑΝ σωματική, συναισθηματική, 
νοητική και κοινωνική, μορφωτική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω νέων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων και τεχνικών, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις 
γνώσεις τους.  

Στα Κ.Δ.Α.Π. τα παιδιά μπορούν να συναντήσουν φίλους και να 
επικοινωνήσουν μαζί τους μέσα από την κοινή εμπειρία της δημιουργίας σε κλίμα 
ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες.  
 
Που γίνονται τα Κ.Δ.Α.Π.? 
 
Τα Κ.Δ.Α.Π. στεγάζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένες  κτιριακές εγκαταστάσεις του  
Δήμου μας με ωράριο λειτουργίας 13:30 – 21:30, σε επιλεγμένα Δημοτικά Σχολεία 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χαλκιδέων με ωράριο λειτουργίας 17:30 – 21:30 



 
και  σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Γίνονται επίσης μαθήματα 
κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. 
 

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους έως 
τις 31 Ιουλίου,  απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά κατά τις πρωινές 
ώρες, από τις 8.00  π.μ. έως τις 4.00  μ.μ. , σαν  SUMMER CAMP, 
διευκολύνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τους γονείς που εργάζονται! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Πως μπορώ να συμμετέχω? 
 
1η ΦΑΣΗ : Συμπληρώνω την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την παραδίδω 
στον Διευθυντή του σχολείου, έως 15/6/2020. 
 
 2η ΦΑΣΗ : Συγκεντρώνω & καταθέτω τα δικαιολογητικά, στα γραφεία του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. (Περιοχή Καμάρες, πλησίον Γηροκομείου), ώρες:  8.00- 14.00. Λόγω των 
ειδικών συνθηκών εξαιτίας του κορονοϊού, θα σας ειδοποιήσουμε με σχετικό SMS 
στο κινητό σας τηλέφωνο και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας εξηγήσουμε 
αναλυτικά τα δικαιολογητικά και το πότε πρέπει να τα καταθέσετε. 
 
Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας – 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. (22210-20241) 
Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6943 059895 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 



 
1. Το πρόγραμμα υλοποιείται με εποπτεύοντα Ενδιάμεσο Διαχειριστικό φορέα την 

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), 
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και καλύπτει μητέρες που το φορολογητέο τους 
εισόδημα δεν ξεπερνά τα 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, τα 
30.000€ για μητέρες με 3 παιδιά, τα 33.000€  για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 
τα 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω. 

2. Το πρόγραμμα δεν δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι μητέρες που είναι 
Δημόσιοι Υπάλληλοι.  

 Ειδικά φέτος, καταβάλλεται προσπάθεια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και 
των Δημοσίων Υπαλλήλων, για αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε και εσείς  
την αίτηση. 

3. Τα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εις διπλούν. 
4. Το πρόγραμμα αφορά μητέρες: 

✓ Εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα,  
✓ Ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες,  
✓ Άνεργες με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, 
✓ Αγρότισσες (άμεσα ασφαλισμένες όχι μέσω συζύγου), 
✓ και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους 

(αντίγραφο δικαστικής απόφασης). 

 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

✓ Δυνατότητα συμμετοχής για την σχολική χρονιά 2020-2021 θα έχουν μόνο οι 
μητέρες που θα υπογράψουν σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ (Ωφελούμενες). Για τις 
μητέρες εκείνες που δεν θα υπογράψουν σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ, η 
δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα θα γίνεται κατά προτεραιότητα 
και σύμφωνα με απόφαση του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. 
 

✓ Οι μητέρες που δεν έχουν κάρτα ανεργίας και είναι Άνεργες, πρέπει: 
 

o ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ κάρτα ανεργίας μέχρι 30/5/2020. Η κάρτα Ανεργίας της         
ενδιαφερομένης πρέπει να είναι  σε ισχύ. 

o Οι ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ μητέρες, που η μερίδα τους είναι στην χώρα 
καταγωγής τους πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης,  το οποίο θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο από το 
Υπουργείο Εξωτερικών και να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 
τριμήνου . 

ΠΡΟΣΟΧΗ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 



 
Σας ενημερώνουμε ότι από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός GDPR 
EE2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 
 
Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας επεξεργάζεται 

τα δεδομένα που προσκομίζονται στο πλαίσιο των αιτημάτων σας,  μόνο με τη ρητή και 

ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διατίθενται σε τρίτους 

για οποιοδήποτε σκοπό με εξαίρεση την παραπομπή των απολύτως απαραιτήτων 

εγγράφων ή στοιχείων προς κρατικές ή άλλες υπηρεσίες, απαραίτητες για την υλοποίηση 

των αιτημάτων σας. 

Ο Γενικός Κανονισμός GDPR ΕΕ2016/679 σας παρέχει το δικαίωμα: 

• Γνώσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται ή επεξεργάζονται. 

• Αίτησης διόρθωσης/ή και συμπλήρωσης των δεδομένων αυτών, αφού 
προσκομιστεί το απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η 
συμπλήρωση/διόρθωσή τους.  

• Αίτησης περιορισμού ή άρνησης της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδομένων σας.  

• Αίτησης διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία του Δήμου Χαλκιδέων, και 
του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας. 

 

Αφού ενημερώθηκα πλήρως για τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών μου δεδομένων 

από τον Δημοτικό Οργανισμό Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας, 

συμφωνώ με τα παραπάνω και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για 

την επεξεργασία τους, με μόνο σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος μου, για  συμμετοχή 

των παιδιών μου στο πρόγραμμα των Δομών των ΚΔΑΠ. 

 

Ο/Η Υπογράφων/ουσα 

 

 

 
 
 
 

 



 
 


