
 

 

Τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ξεκινήσει απο το 2000 και τρέχει επιτυχώς μέχρι και σήμερα. Σκοπός 

και στόχος των ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι τόσο η απασχόληση και η εκπαίδευση παιδιών και νέων με αναπηρία αλλά και η 

ενίσχυση της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία στη συμμετοχή της στην εργασία ως μέσο καταπολέμησης της 

φτώχειας και αύξησης/βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. 

Τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ κάθε χρόνο δέχονται αιτήσεις κυρίως απο μαθητές της περιοχής αλλά και από άλλες. Αυτό που είναι 

σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η κάθε δομή έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων που υποδέχεται κάθε χρόνο. Είναι 

πολύ σημαντικό λοιπόν οι γονείς/κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες να προσέξουν πολύ τη δομή με την οποία 

θα συνεργαστούν για δύο λόγους: 

1. Περιορισμένος αριθμός θέσεων-μαθητών: 

Τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 25 μαθητές ανα βάρδια. Ο αριθμός αυτός έχει επιλεχθεί τόσο βάση 

των τετραγωνικών περιορισμών που θέτει σχετικό ΦΕΚ για την άδεια και ίδρυση των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, αλλά και είναι ένας 

λογικός αριθμός εξυπηρετούμενων καθώς επιτρέπει στο επιστημονικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την 

πρόοδο και εξέλιξη τους. Είναι σημαντικό λοιπόν οι γονείς να είναι προσεκτικοί με την επιλογή των δομών για 

εγγραφή καθώς θα πρέπει να ελέγξουν την αναλογία προσωπικού-εξυπηρετούμενων, αλλά και να είναι σίγουροι ότι 

η δομή θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μαθητή. Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι και 

χρειαστεί να αλλάξετε δομή μετά την εγγραφή σας, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο στη μέση της χρονιάς εαν δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις με κίνδυνο να μείνετε εκτός δομής ή να συνεργάζεστε με μια δομή που δεν σας 

ικανοποιεί. 

2. Εξειδίκευση των ΚΔΑΠ ΜΕΑ: 

Παρόλο που δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία που να υποχρεώνει τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ να ακολουθούν συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις και προγράμματα όπως επίσης δεν αναφέρεται κάπου ο διευθυντής να είναι απαραίτητα 

εξειδικευμένος πχ στην εγκεφαλική παράλυση ή τον αυτισμό, είναι εξίσου σημαντικό να επικοινωνήσετε με τη 

Διεύθυνση της δομής και να γνωρίσετε το προσωπικό ώστε να είστε σίγουροι ότι η δομή είναι ικανή να καλύψει τις 

ανάγκες σας και τις ανάγκες (θεραπευτικές/εκπαιδευτικές) του παιδιού σας. Ο διευθυντής είναι εκείνος που θα 

εκπαιδεύσει το προσωπικό του και που θα δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση της δομής και της 

ποιότητας εκπαίδευσης. Μιλήστε με τη δομή, ενημερωθείτε για τα προγράμματα και προσεγγίσεις που εφαρμόζουν 

και επισκεφτείτε τη δομή με το παιδί ώστε να δείτε την επικοινωνία των θεραπευτών μαζί του. Μην φοβηθείτε να 

ρωτήσετε τις σπουδές και τις γνώσεις του προσωπικού για θέματα που αφορούν το παιδί σας. Είστε γονείς και έχετε 

δικαίωμα και υποχρέωση να προσφέρετε το καλύτερο δυνατό στο παιδί σας. 

Μη διστάσετε να μας καλέσετε για να μάθετε περισσότερα για τη δομή μας και τα εκπαιδευτικά/θεραπευτικά 

προγράμματα που εφαρμόζουμε.  

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε! 
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