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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7/31-08-2021 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών 

του ∆ήµου Θερµαϊκού δια περιφοράς, µε θέµα την γνωµοδότηση για την δηµιουργία Κέντρου 

δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ∆ΑΠ) στο σχολικό συγκρότηµα των Νέων Επιβατών στην οδό 

Σχολείων 1. 

 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 31 Αυγούστου 2021, ηµέρα Τρίτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια 

περιφοράς, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από την µε 

αριθµ.Πρωτ. 159/27-08-2021 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν.Επιβατών 

κου Ρούφτη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 παρ 2 του 

Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) 

µέλη 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (7) ΑΠΟΝΤΕΣ (0) 

1. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ  

3. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΚΕΡΑΜΙ∆Α 

ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

 

5. ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ  

6. ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

7. ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Κατρακυλάκη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού, µόνιµη υπάλληλο του 

∆ήµου Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ  

21093/22-11-2019 απόφαση.   

Ο κ. Κοριτσίδης, ο κ. Χαρµάνας και ο κ. Μισηχρόνης, εισηγούµενοι το δεύτρερο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα της γνωµοδότησης για δηµιουργία Κ∆ΑΠ στο σχολικό 

συγκρότηµα των Νέων Επιβατών στην οδό Σχολείων 1. Πιο συγκεκριµένα ανέφεραν τα εξής: «Προτείνεται η 

δημιουργία Κέντρου δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ)  στο σχολικό συγκρότημα των Νέων Επιβατών στην 

οδό Σχολειών 1, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την απασχόληση των παιδιών, καθώς οι γονείς τους εργάζονται 

αφενός και αφετέρου  είναι το λιγότερο από εμφανής η έλλειψη ΚΔΑΠ  στους Νέους Επιβάτες που θα αποσκοπεί: 
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• Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα   σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα αποφορτίσει από την 

κούραση και την ένταση της σχολικής περιόδου.  

•  Στο άνοιγμα νέων οριζόντων  για κάθε παιδί μέσω των εμπλουτισμένων εμπειριών, από το παιχνίδι, το 

τραγούδι, τη ζωγραφική, τη συζήτηση.  

• Αξιοποιεί  σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού. 

• Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί εξαλείφοντας κατά το δυνατό τις τυχόν διαφορές που 

προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό, μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 

• Στην ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών και των γονέων τους σε σχέση με τις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες 

του Δήμου. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 Η μεταφορά των παιδιών στο  ΚΔΑΠ να  γίνεται με μεταφορικό μέσο που διαθέτει για τον σκοπό αυτό και το ΚΔΑΠ 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς. Προκειμένου για την 

μεταφορά των παιδιών ο υπεύθυνος του  ΚΔΑΠ αναθέτει σε μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού την συνοδεία τους 

μέσα στο ωράριο εργασίας τους. Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου να καθορίζετε από τον υπεύθυνο του ΚΔΑΠ 

σε συνεργασία με τους γονείς των παιδιών . 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Το Θερινό ΚΔΑΠ της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών  προτείνεται η λειτουργία του από τα μέσα Ιουνίου έως τα 

μέσα Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς από ώρες 08.00-16.00. Προτείνετε επίσης να λειτουργεί το ΚΔΑΠ Νέων Επιβατών και 

την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και Πάσχα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ : 

• Εικαστικά (Ζωγραφική- Κατασκευές) 

• Μουσικοκινητικά – παραδοσιακά παιχνίδια 

• Παραδοσιακοί  χοροί 

• Θεατρικό Παιχνίδι 

• Κυκλοφοριακή αγωγή 

• Αθλήµατα παραλίας 

• Κολύµβηση 

• Οµαδικές δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα 

• Περιβαλλοντική αγωγή 

• Αθλητικές δραστηριότητες 

• Ατοµικές δραστηριότητες 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Δυνατότητα να εγγράφονται τα παιδιά ηλικίας από 6 ετών – 12 ετών της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών και οι 

κενές θέσεις θα συμπληρώνονται από παιδιά όμορων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού». 

Ο κ. Χαρμάνας Γεώργιος δεν συμφώνησε με τα ανωτέρω , αναφέροντας τα εξής: «εδώ και δύο χρόνια η ψήφος 

µου δεν έχει ληφθεί ποτέ σοβαρά υπόψιν, ιδιαίτερα σε πιο σηµαντικά ζητήµατα και οι θέσεις που είναι 

σήµερα προς ψήφιση είναι αν µη τι άλλο, υποδεέστερες». Η κα Μαλτή Ζωή, η κα Μαδυτινού Θεοκλή, η κα 

Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου Τερψιθέα και ο κος Μισηχρόνης Ευάγγελος, ο κ. Ρούφτης Αλέξανδρος και ο κ. 

Κοριτσίδης Ιωάννης, συµφώνησαν µε το ανωτέρω θέµα. 

 

Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου δια περιφοράς, τα µέλη του συµβουλίου  
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                                                               Αποφασίζουν  κατά πλειοψηφία 

 µε έξι (6) ψήφους υπέρ και µία (1) ψήφο κατά, υπέρ της γνωµοδότησης για την δηµιουργία Κέντρου 

δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ∆ΑΠ), στο σχολικό συγκρότηµα των Νέων Επιβατών, στην οδό 

Σχολείων 1. Υπέρ είναι ο κ. Ρούφτης Αλέξανδρος, η κα Μαλτή Ζωή, η κα Μαδυτινού Θεοκλή. , η κα 

Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου Τερψιθέα, ο κ. Κοριτσίδης Ιωάννης και ο κος Μισηχρόνης Ευάγγελος. Κατά είναι 

ο κ. Χαρµάνας Γεώργιος. 

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, στην ∆Η.ΚΕ.Θ. και στην 

∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 25/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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