
 
 
 
ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ( Κ∆ΑΠ) 
 
 
Στα πλαίσια του προγράµµατος << Κέντρο ∆ηµιουργικής απασχόλησης Παιδιών >> η 

Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου για λογαριασµό του ∆ήµου Ηρακλείου ξεκινά την 

λειτουργία 4 νέων και 3 υφιστάµενων αντιστοίχων δοµών συµµετέχοντας στη δράση 

<<Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής >> που στοχεύει στην αύξηση της 

απασχολισιµότητας και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στην εργασία µέσω της 

παροχής θέσεων  φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις παραπάνω δοµές , 

συνολικού προϋπολογισµού 3.836.000 € που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2011-2013 (δύο χρόνια) .  

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών του ∆ήµου Ηρακλείου. 

 

Σκοπός του προγράµµατος    

 

Σκοπός των Κ∆ΑΠ είναι η δηµιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών που 

διαµένουν στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Ηρακλείου για το χρονικό διάστηµα από τις 

04:00 ως 08:00 µ.µ  , εκτός σχολικού ωραρίου και η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου µε ατοµική ή οργανωµένη δραστηριότητα ή µέσα από οργανωµένες οµάδες 

εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. 

Όλες οι υπηρεσίες των Κ∆ΑΠ παρέχονται δωρεάν . 

Προτεραιότητα για την κατοχύρωση έχουν οι οικογένειες που πληρούν τα κοινωνικά 

κριτήρια  ( παιδιά ανέργων µητέρων, µονογονεϊκών οικογενειών , οικογενειών µε χαµηλό 

εισόδηµα µε προβλήµατα υγείας) . 

Οι δράσεις που αναπτύσσονται δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αναδείξουν τη 

δηµιουργικότητα τους , να βελτιώσουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες και να 

ψυχαγωγηθούν .Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στα µέλη της οικογένειας να αξιοποιήσουν 

δηµιουργικά αυτό τον ελεύθερο χρόνο µε ατοµικές ή οµαδικές δραστηριότητες. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συµβολή των Κ∆ΑΠ στην κοινωνικοποίηση των παιδιών καθώς 

συναναστρέφονται καθηµερινά µε παιδιά διαφόρων ηλικιών.  



Τα βοηθούν να ξεφύγουν από την αποµόνωση του σύγχρονου τρόπου ζωής που θέλει τα 

παιδιά παθητικούς δείκτες της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει εισβάλει σε κάθε σπίτι. Τέλος, 

στόχος των κέντρων είναι να µπορούν να συναντούν και να επικοινωνούν µε τους φίλους 

τους σε κλίµα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισµούς και σκοπιµότητες µε σεβασµό 

στην ιδιαιτερότητα και προσωπικότητα του κάθε παιδιού. 

Τα κέντρα αυτά µπορούν να διασυνδέονται µε τις εκπαιδευτικές µονάδες , τις κοινωνικές 

υπηρεσίες των ΟΤΑ , τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής , αθλητικής , 

περιβαλλοντολογικής κ.α  τοπικής παρέµβασης και ανάπτυξης. 

 

Μέσα στο χώρο των Κ∆ΑΠ τα παιδιά µπορούν να ασχοληθούν δηµιουργικά µε τα παρακάτω  

- Θεατρικό  παιχνίδι 

- Παιδική βιβλιοθήκη – στέκι βιβλίου ( λογοτεχνικό παιχνίδι, αφήγηση του ) 

- Μουσικοκινητική ( µουσική , χορός ) 

- Εικαστικά (ζωγραφική, γλυπτική κ.τ.λ ) 

- Πληροφορική 

- Κοινωνικοποίηση σε κοινωνικές δράσεις ( π.χ παιδικός συν/σµός ) 

- Οµάδες γονέων παιδιών Κ∆ΑΠ (σχολές) µε τη µέθοδο του εκπαιδευτικού δράµατος.  

 

Τα  Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ∆ήµου Ηρακλείου είναι : 

 

Κ.∆.Α.Π Πληροφορίες 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν.Αλικαρνασσού 2810399265 
45ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου, 
Ξηροπόταµος  

2810399265 

43ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου , Τρείς 
Βαγιές  

2810399265 

20ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άϊ – Γιάννη ,  
Ν.Αλάτσατα  

2810399265 

Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Σίβα ,  
∆ηµοτική Ενότητα Παλιανής   

2813400800 

Προφήτη Ηλία ,  
∆ηµοτική Ενότητα Τεµένους  

2810871141 

Ασιτών , ∆ηµοτική Ενότητα Γοργολαϊνίου  2813400011 
 
 

 
 

 
 


