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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙζω ΙΚΕ διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη νια την 

αναπηρία, σύμφωνα με την οποία: 

▪ Η αναπηρία είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ατόμου που 

εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά (όπως η κακή υγεία) και ενός φυσικού, 

κοινωνικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος γύρω από αυτόν/αυτήν 

▪ Η αναπηρία δεν είναι ισοδύναμη με την εξάρτηση  

▪ Η αναπηρία δεν συνεπάγεται την απώλεια του δυναμικού, την παραγωγικότητα του 

ατόμου, την ικανότητα του να συνεισφέρει στην κοινωνία, τις αξίες, τις ευκαιρίες και 

άλλες τέτοιες ιδιότητες  

▪ Η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ζωής και υπάρχουν πιο πολλές διαφορές 

μεταξύ των ατόμων με ειδικές ανάγκες από ότι μεταξύ των ανθρώπων γενικά.  

Το όραμά μας είναι η ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην  κοινωνική ζωή. 

Αυτό γίνεται κυρίως μέσω της εκπαίδευσης υπό την ευρύτερή έννοια της και μέσω 

της ανοικτής αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η αυξημένη παρουσία των ατόμων με αναπηρίες 

στις διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ανοικτή στάση των 

συμπολιτών για την επίλυση των προβλημάτων της αναπηρίας, καθώς επίσης και  να έχουν 

περισσότερη ανοχή και ανεκτικότητα στην κοινωνία. Μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου 

επιδιώκουμε να προβάλλουμε τα άτομα με αναπηρία ως κατόχων δικαιωμάτων, ως 

ανεξάρτητων πολιτών και καταναλωτών, ως ατόμων ανεξάρτητων στη λήψη αποφάσεων και 

την ανάληψη ευθυνών, να άρουμε τους φραγμούς και να δώσουμε έμφαση στην ικανότητα 

και την παροχή ενεργητικών μέτρων στήριξης και ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην 

κοινωνία. 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες με το διακριτικό τίτλο ΚΔΑΠ 

ΜΕΑ ΣΤΗΡΙζω ΙΚΕ δυναμικότητας 25 ατόμων ανά βάρδια είναι δομή κοινωνικής πρόνοιας, 

στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, με κάθε είδους 

κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, 

ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων 

με ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με 

φαρμακευτική αγωγή, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις 

ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους. 

Φορέας για τη σύσταση και την λειτουργία του Κέντρου είναι η εταιρεία που συστήθηκε με 

την επωνυμία ΣΤΗΡΙΖΩ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙζω ΙΚΕ και 

καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αρ. 145132952000. Έλαβε άδεια λειτουργίας με την υπ. αρ. 
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πρωτ. 1809/24-05-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Η άδεια τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 428741/23-07-2021 

Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το Κέντρο εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και 

την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέσω του Κέντρου ενισχύεται ο θεσμός 

της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή 

και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων και ατόμων με 

αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

Το Κέντρο δύναται για την επίτευξη των σκοπών του να συνεργάζεται με τις εκπαιδευτικές 

μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και τους φορείς και τις 

υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής, με 

προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ 

Ο σκοπός του Κέντρου σύμφωνα και με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας είναι: α) 

η δημιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, β) η κοινωνική ένταξη 

παιδιών / εφήβων με αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν 

καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας 

και δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των 

οικογενειών τους. 

Επιπρόσθετα, σκοπός του Κέντρου είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ. Αριθμ. Γ.Π.Δ11 

οικ./31930 ΚΥΑ «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» 

(ΦΕΚ 2240/31-5-2021 τεύχος Β’). Ειδικότερα σκοπός του Κέντρου είναι η δημιουργική 

απασχόληση των ωφελουμένων με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και οργανωμένων 

ομαδικών και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, 

νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, την ψυχολογική τους 

υποστήριξη, την εξοικείωσή τους με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, την κοινωνική τους 

ένταξη, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων 

αυτοεξυπηρέτησης και την στήριξη των οικογενειών τους. Μέσω του Κέντρου επιδιώκεται και 

η συμμετοχή σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και 

βελτίωσης των μαθησιακών δυνατοτήτων των φιλοξενουμένων με αναπηρία. Παράλληλος 

στόχος του Κέντρου είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής, στηρίζοντας την ένταξη και την παραμονή των γονέων και των κηδεμόνων των 

ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.  
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ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το Κέντρο για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, 

προβλέπεται να παρέχει μια σειρά υπηρεσιών που θα προωθούν: 

▪ Την ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών / 

εφήβων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας. 

▪ Την ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες πάνω σε θέματα 

αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή). 

▪ Την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

▪ Την υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης 

και σωματικής αγωγής. 

▪ Την ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων. 

▪ Την υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο / ενήλικα με 

αναπηρία. 

▪ Την εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των 

εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων / ατόμων 

με αναπηρίες. 

▪ Την ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για 

την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες. 

▪ Τη διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές 

υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες 

στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και με τις 

εθελοντικές οργανώσεις. 

▪ Τη διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής 

κατάρτισης. 

▪ Την πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

▪ Την προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και η υποστήριξη των ληπτών 

των υπηρεσιών για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες που θα προσφέρει το Κέντρο θα σχεδιάζονται με τέτοιο 

τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη όταν απαιτείται  τη λειτουργική συνύπαρξη ωφελουμένων 

διαφορετικών ηλικιών και κατηγοριών αναπηρίας στους χώρους του Κέντρου με 

προτεραιότητα την προστασία της ασφάλειάς τους και την εφαρμογή ομαδικών ή/και 

εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στο ιδιαίτερο νοητικό, εκπαιδευτικό, 

κοινωνικό και συναισθηματικό υπόβαθρό τους.  

Οι δραστηριότητες θα καταρτίζονται σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας των ομάδων 

ανά αντικείμενο με τον εκπαιδευτή και τα μέλη που συμμετέχουν στην κάθε ομάδα, το 

οποίο θα είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου. Οι ομάδες θα 
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χωρίζονται με βάση το νοητικό επίπεδο, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων, 

την ηλικιακή ομάδα. Στα πλαίσια των βαρδιών οι φιλοξενούμενοι θα χωρίζονται σε 

υποομάδες των 4 – 8 ατόμων και θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα εναλλάσσονται 

κατά την ημερήσια παραμονή τους στο Κέντρο. Οι υπηρεσίες που ενδεικτικά θα προσφέρει 

το Κέντρο είναι: 

Εικαστικά (Χειροτεχνία, Κεραμική, Κηροπλαστική, Υφαντουργία) 

Η αισθητική αγωγή, με την ευρύτερη σημασία της και οι κατασκευές συμβάλουν σε μεγάλο 

βαθμό στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, καθώς προωθούν την ανάπτυξη προσοχής, 

τάξης και μεθοδικότητας στη δουλειά τους, την ενεργοποίηση της φαντασίας, την 

επινοητικότητα και την παρατηρητικότητα, την γνωριμία με τις πολλαπλές όψεις των 

αντικειμένων, των σχημάτων και των χρωμάτων, την εσωτερική αρμονία στο άτομο, καθώς 

συνδέει σε ένα σύνολο, τις πνευματικές και συναισθηματικές πλευρές της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και  την ψυχική εκτόνωση και γενικότερη ψυχαγωγία των παιδιών.  

Μουσικοκινητική Αγωγή 

Σκοπός της μουσικοκινητικής αγωγής είναι η δημιουργική μουσική απασχόληση των 

παιδιών και η ανάπτυξη των μουσικών τους δεξιοτήτων (μουσική, διδασκαλία). Μέσα από 

μουσικοκινητικά παιχνίδια, τα παιδιά θα γνωρίσουν τα μουσικά όργανα και θα 

εξερευνήσουν με βιωματικό τρόπο τα βασικά στοιχεία της μουσικής (ρυθμός, μελωδία, 

ηχόχρωμα). Επιπλέον, στόχος της μουσικοκινητικής αγωγής είναι η κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και η καλλιέργεια της ομαδικότητας και της 

συνεργασίας μέσα σε ένα ασφαλές μουσικό περιβάλλον. Μέσω της μουσικής μπορούν να 

εκφραστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα. 

Θέατρο – Θεατρικά Παιχνίδια 

Μέσω του θεατρικού παιχνιδιού το παιδί συνεργάζεται, μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά 

και αισθάνεται χρήσιμο και απαραίτητο στην ομαδική διαδικασία. Δίνει έμφαση στο 

δημιουργό (ηθοποιό, χορευτή), ο οποίος μπορεί να εκφράσει συναισθήματα  και ιδέες, 

χωρίς συγκεκριμένο σενάριο, απλά με ένα ερέθισμα π.χ. μιας εικόνας, ενός έργου τέχνης 

ακόμα και μιας λέξης. Το θέατρο εμπεριέχει παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό, χορό και ελεύθερη 

κίνηση, έτσι βοηθάει τα παιδιά να εκφραστούν άμεσα, να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους, 

να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 

Κινητικά Παιχνίδια – Χοροί – Γυμναστική 

Μέσα από τα κινητικά παιχνίδια τα παιδιά βελτιώνουν τις  κινητικές δεξιότητες τους. Οι 

δεξιότητες μπορεί να είναι σύνθετες, απλές ή βασικές. Τα κινητικά παιχνίδια μπορούν να 

παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για τον καθένα, προκειμένου να βελτιώσει τις γενικές 

κινητικές του δεξιότητες όπως, ισορροπία, συντονισμός, αίσθηση του χώρου, 
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προσανατολισμός, ετοιμότητα, αντίδραση, αίσθηση σώματος.  Η  γυμναστική κι η άθληση 

συμβάλλει τόσο στην ψυχαγωγία και την εκτόνωση των εκπαιδευόμενων, όσο και στη 

διατήρηση ή την ανάπτυξη της φυσικής τους κατάστασης, η οποία συνδέεται άμεσα με την 

υγεία τους. 

Ο χορός από την άλλη αποτελεί έκφραση ζωής. Επιτρέπει σε όλα τα άτομα με αναπηρία να 

εναρμονίσουν την διαφορετικότητα τους, να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, να 

εξωτερικεύσουν την εσωτερική ενέργειά τους, ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία τους, να 

αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και γενικά την προσωπικότητα τους. 

Παιχνίδια (Ομαδικά, Παραδοσιακά, Επιτραπέζια, Δεξιοτήτων) 

Υπάρχουν διάφορα παιχνίδια ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά, επιτραπέζια, δεξιοτήτων. 

Μέσα από το παιχνίδι το παιδί εξοικειώνεται με την πραγματική χρήση των αντικειμένων και 

αναπτύσσει κινητικές δραστηριότητες, αλλά και συμμετέχει σε δραστηριότητες με παιχνίδια 

αιτίας - αποτελέσματος. Στα παιχνίδια με κανόνες  το παιδί μαθαίνει να συμμετέχει σε 

παιχνίδια τα οποία διέποντας από κανόνες, ενώ στα κατασκευαστικά παιχνίδια το παιδί 

χρησιμοποιεί διάφορα υλικά για να δημιουργήσει κατασκευές με βάση ένα πρότυπο. Τα 

παιδιά μέσα από το παιχνίδι μπορούν να μάθουν έννοιες όπως  τα χρώματα, τα μεγέθη 

(μικρό – μεγάλο – μεγαλύτερο - μικρότερο), την ταξινόμηση, τους αριθμούς, την αλληλουχία 

(π.χ. ένα γεγονός έπεται ενός άλλου). Υπάρχουν  παιχνίδια που καλλιεργούν δεξιότητες όπως 

συντονισμό ματιού  και χεριού, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, τη μίμηση και τη 

φαντασία  αλλά και την επίλυση προβλημάτων. Επιπροσθέτως, παιχνίδια όπως τα 

ενσφηνώματα, τα παζλ, τα σχήματα και οι πυραμίδες μπορούν να βελτιώσουν την προσοχή, 

την παρατηρητικότητα και τη συγκέντρωση. Τέλος, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία εξασκούν 

τη λεπτή τους κινητικότητα επιδεξιότητα στα δάχτυλα. 

Εκπαιδευτική Κουζίνα (Προετοιμασία Τραπεζιού, Απλές Συνταγές, Διατροφική 

Αγωγή) 

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής κουζίνας προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες τη 

δυνατότητα εκμάθησης απλών συνταγών μαγειρικής, αλλά και των υπολοίπων δεξιοτήτων 

που απαιτούνται για τη διαχείριση της κουζίνας. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι : 

α) η εκπαίδευση των παιδιών σε λειτουργικούς τρόπους σίτισης β) η εκπαίδευσή τους σε 

κοινωνικούς κανόνες σίτισης και γ) η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών τους. Μέσα από 

ένα οργανωμένο πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων τα παιδιά μαθαίνουν: να 

οργανώνουν τον χώρο της τραπεζαρίας (στρώνουν τραπέζια, οργανώνουν το δεκατιανό όλης 

της ομάδας, τακτοποιούν τον χώρο), να αναπτύσσουν, να βελτιώνουν και να εξελίσσουν τις 

δεξιότητες σίτισης καθώς και τις διατροφικές τους συνήθειες και να λειτουργούν ως «ομάδα» 

ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες. 
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Ανάπτυξη ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Κυκλοφοριακή Αγωγή, 

Αυτοεξυπηρέτηση κλπ) 

Στόχος του κέντρου είναι η αρτιότερη και στο μέγιστο δυνατόν βαθμό ανάπτυξη των 

ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων μας, για την πληρέστερη 

αυτονόμηση και  κοινωνική τους πορεία. Περιλαμβάνει δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας, δεξιότητες σύναψης και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων, δεξιότητες 

διαχείρισης συναισθημάτων, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που στοχεύουν στη βελτίωση 

δεξιοτήτων στους τομείς της σωματικής υγιεινής (χρήση τουαλέτας, πλύσιμο χεριών, 

βούρτσισμα δοντιών, χτένισμα κλπ) και στην περιποίηση της εμφάνισης (περιποίηση 

ρουχισμού και υποδημάτων, καθαριότητα στην ένδυση κλπ).  

Μια άλλη δεξιότητα είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων κυκλοφοριακής αγωγής ώστε 

τα Άτομα με Αναπηρία να μετακινούνται αυτόνομα. Στόχος της κυκλοφοριακής αγωγής είναι 

η εκμάθηση των βασικότερων σημείων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως: Φωτεινοί 

σηματοδότες για αυτοκίνητα και πεζούς - Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Σήματα 

προειδοποίησης - Σήματα απαγόρευσης - Είδη δρόμων και διασταυρώσεων.  

Στις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δεξιότητες που έχουν 

να κάνουν με τη διαχείριση και κατανόηση του χρόνου και του χρήματος.  

Κηπουρική (Φύτευση και Φροντίδα Εποχιακών Φυτών και λουλουδιών) 

Στο λαχανόκηπο του Κέντρου αναπτύσσονται θέματα με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των παιδιών με σκοπό να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις καλλιεργητικές 

εργασίες και φροντίδες των φυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια αρωματικών 

φυτών και βοτάνων σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας από την παραγωγή μέχρι και την 

συσκευασία τους. Ειδικότερα, καλλιεργούν αρωματικά φυτά τα οποία επεξεργάζονται 

ανάλογα με το είδος τους και αποξηραίνονται με φυσικό τρόπο. Τέλος συσκευάζουν 

επιμελώς όλα τα παραγόμενα προϊόντα  σε συσκευασίες που φιλοτεχνούνται από τους ίδιους 

τους εκπαιδευόμενους.  Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια παραγωγής αρωματικών 

αποκτούν γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες στα εργαλεία κήπου που απαιτούνται για τις 

καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες των φυτών. Ενημερώνονται για την χρησιμότητα του 

νερού και τους τρόπους άρδευσης. 

Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η απόκτηση μιας σφαιρικής 

αντίληψης των λειτουργιών του Η/Υ αλλά και η διάνοιξη των οριζόντων τους, μέσω κυρίως 

της εξερεύνησης του διαδικτύου, της χρήσης των εξειδικευμένων προγραμμάτων Ειδικής 

Διαπαιδαγώγησης, αλλά και της χρήσης προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ευχάριστη 

και ψυχαγωγική ενασχόληση των εκπαιδευομένων 
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Εκδρομές και επισκέψεις σε διάφορους χώρους (Εργασιακούς – Πολιτιστικούς κτλ) 

Μια από τις δραστηριότητες του κέντρου, στα πλαίσια της ψυχαγωγίας των παιδιών είναι και 

οι εκπαιδευτικές εκδρομές. Προγραμματίζουμε και οργανώνουμε εκδρομές και επισκέψεις 

σε περιβάλλοντα μάθησης που βρίσκονται εκτός του χώρου του κέντρου  όπως μουσεία, 

πάρκα, καταστήματα και επιχειρήσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις. Με τις εκδρομές 

επιτυγχάνουμε την εξωστρέφεια των παιδιών και την προσέγγιση τους με την υπόλοιπη 

κοινωνία. 

Συμβουλευτική Γονέων 

Η Συμβουλευτική Γονέων έχει ως στόχο να βοηθήσει τους γονείς να αντιμετωπίσουν όσον το 

δυνατόν καλύτερα το πρόβλημα που βιώνει το παιδί τους. Η Συμβουλευτική Γονέων 

στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου του κάθε γονέα, ώστε οι ίδιοι να βοηθήσουν το παιδί 

να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί, αλλά και να υποστηριχθούν και οι ίδιοι 

στο δύσκολο έργο τους. Οι συνεδρίες είναι δυνατόν να αποτελούν ένα πρόγραμμα αυτόνομο, 

το οποίο παρακολουθούν μόνο οι γονείς – κηδεμόνες ή συμπληρωματικό ως προς τις 

ατομικές συνεδρίες του παιδιού. 

Δραστηριότητες προσομοίωσης αυτόνομης διαβίωσης 

Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης προσφέρει στα 

άτομα που συμμετέχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 

ζήσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και αυτονομία σε μια κοινωνία ίσων 

ευκαιριών, όπου οι ίδιοι θα διαχειρίζονται την ζωή τους στο μέτρο των δυνατοτήτων τους με 

την κατάλληλη υποστήριξη εκεί όπου έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα αυτό αφορά τα 

μεγαλύτερα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τις σχολικές τους υποχρεώσεις και συμμετέχουν 

στην πρωινή βάρδια του κέντρου μας. Στόχος είναι να αναπαραστήσουμε την 

καθημερινότητα της ενήλικης ζωής. Φροντίδα σπιτιού – ετοιμασία φαγητού – εργασία – 

ελεύθερος χρόνος.  

Κατασκευές (Δημιουργία κατασκευών από ξύλο, χαρτόνι, πηλό) 

Οι κατασκευές παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και στη δημιουργική απασχόληση 

των ατόμων καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευόμενος αποκτά τη συνειδητή και 

σωματοποιημένη γνώση εργαλείων, υλικών και τεχνικών, αλλά και την ικανότητα να 

συλλογίζεται μέσω των χεριών του πάνω στην ίδια του τη δημιουργία. Η γνώση της 

κατασκευής είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς τον καθιστά ικανό να υλοποιεί, ή να έρχεται 

σε συνεννόηση με εκείνους που μπορούν να υλοποιήσουν τις δημιουργίες του. 

Μέσα από τις κατασκευές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια: απλά εργαλεία χεριού 

που χρησιμοποιούνται στο νοικοκυριό, εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε απλά 

χειρωνακτικά επαγγέλματα, απλές ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία. Παράλληλα 
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μαθαίνουν να εργάζονται με διάφορα υλικά όπως είναι ο πηλός, το ξύλο, το χαρτί, το νήμα 

κ.ά. και να γνωρίσουν τις ιδιότητες και τη χρησιμότητά τους. 

Δραστηριότητες απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων 

Βασικός στόχος της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι η προσέγγιση των 

εκπαιδευόμενων με την παραγωγική διαδικασία. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας οι 

ωφελούμενοι δεν εκπαιδεύονται ούτε ειδικεύονται σε κάποια μορφή εργασίας με την 

προοπτική να εργαστούν στο συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά προετοιμάζουν το άτομο για 

επαγγελματική απασχόληση. Δημιουργούν δηλαδή τις προϋποθέσεις για μελλοντική 

απασχόληση και συγχρόνως συνεχίζουν την παροχή ολόπλευρης εξελικτικής βοήθειας.  

 

Το Κέντρο δύναται να διασυνδέεται με άλλους φορείς, δημόσιους, αυτοδιοικητικούς ή 

ιδιωτικούς, για την παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης και απόκτησης 

ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι φορείς αυτοί δύναται να είναι εκπαιδευτικοί, 

πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί, αθλητικοί ή με συναφές αντικείμενο δραστηριοποίησης. Η 

διασύνδεση μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε στον αδειοδοτημένο χώρο της δομής είτε στις 

εγκαταστάσεις του διασυνδεόμενου φορέα. Στη δεύτερη περίπτωση οι υπηρεσίες αυτές δεν 

θα υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού εβδομαδιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων της 

δομής, και θα γίνεται με την παρουσία και την συνδρομή του απαιτούμενου προσωπικού 

του Κέντρου, τηρούμενης της αναλογίας της παρ. 3 του άρθρου 13 της υπ. Αριθμ. Γ.Π.Δ11 

οικ./31930 ΚΥΑ «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» 

(ΦΕΚ 2240/31-5-2021 τεύχος Β’). 

Η διασύνδεση του Κέντρου με βάση τη δεύτερη περίπτωση θα γίνεται με σχετική έγγραφη 

συμφωνία, στην οποία ο διασυνδεόμενος με τη δομή φορέας θα αποδέχεται ρητά τη 

δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στις εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια της εντός αυτών 

δημιουργικής απασχόλησης των φιλοξενούμενων από τα αρμόδια για τον έλεγχο της 

λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. όργανα.  

Δραστηριότητες που προκύπτουν έκτακτα θα συζητούνται με τον Διευθυντή του Κέντρου και 

θα εντάσσονται στο πρόγραμμα. Επίσης για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα θα 

ενημερώνεται ο Διευθυντής του Κέντρου. Οι δραστηριότητες θα υλοποιούνται στην έδρα του 

Κέντρου, καθώς και σε χώρους άλλους εκτός αυτού όταν πρόκειται για εκδηλώσεις, 

εκπαιδευτικές εκδρομές/ επισκέψεις, προγραμματισμένες δράσεις κλπ.  

Για ημερήσιες ή πολυήμερες επισκέψεις/ εκδρομές απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του 

γονέα ή κηδεμόνα όταν πρόκειται για άτομα που δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Η 
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μεταφορά στο Κέντρο για τα άτομα που θα εναχθούν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται 

με οχήματα του Κέντρου.  

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου, βρίσκονται σε ισόγειο χώρο, στην περιοχή 

Λεύκωνας Σερρών επί της οδού Κ. Καραμανλή 35 και είναι προσβάσιμες στα άτομα, με 

κινητική, αισθητηριακή ή άλλη αναπηρία. Είναι συνολικού εμβαδού 250 m2 περίπου, 

αποτελούμενο από μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα εργοθεραπείας, αναπαυτήριο 

και βοηθητικούς χώρους (τουαλέτες ΑμεΑ, αποθηκευτικό χώρο, διαδρόμους, αίθουσα 

εκπαιδευτών και διεύθυνσης) και πληρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

ορίζονταν στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-

2001) και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρο 7 - 9 της υπ. Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31930 ΚΥΑ 

«Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» (ΦΕΚ 

2240/31-5-2021 τεύχος Β’). 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή 

οικισμού και δεν απέχει περισσότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα από το Γενικό 

Νοσοκομείο Σερρών. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου δεν δύναται να 

χρησιμοποιούνται για σκοπό διαφορετικό από τον καταστατικό σκοπό.   

Ο αριθμός των φιλοξενουμένων ανά βάρδια καθορίζεται στα 25 άτομα υποχρεωτικά με βάση 

το εμβαδό της αίθουσας ή των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, τηρουμένης της αναλογίας 

των τριών (3) τ.μ. ανά φιλοξενούμενο, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 7 της υπ. Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31930 ΚΥΑ «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας 

λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» (ΦΕΚ 2240/31-5-2021 τεύχος Β’). 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στο Κέντρο εγγράφονται παιδιά, έφηβοι και άτομα με αναπηρία. Για την εγγραφή παιδιού, 

εφήβου ή ενήλικα στο Κέντρο υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α. Αίτηση από τον ασκούντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου και σε περίπτωση ενήλικων 

ωφελουμένων από τους ίδιους ή τον δικαστικό τους συμπαραστάτη ή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όταν διαβιούν σε δομές κλειστής φροντίδας.  

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 

267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/ 2014 (Α΄ 8), 

όταν δε ο αιτών δεν είναι μαθητής, ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του. Εφόσον 

σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που 

φοιτά το φιλοξενούμενο παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.  
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γ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή άλλη αρμόδια 

Υγειονομική Επιτροπή που λειτουργούσε μέχρι την ψήφιση του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).  

Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον φορέα 

για την δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12 της υπ. Αριθμ. 

Γ.Π.Δ11 οικ./31930 ΚΥΑ «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές 

λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία 

(Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» (ΦΕΚ 2240/31-5-2021 τεύχος Β’). 

Σε περίπτωση ανηλίκου φιλοξενούμενου προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του, για τους δε ενήλικες υποβάλλεται 

αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και οι ενήλικες με 

αναπηρία που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.  

Οι φιλοξενούμενοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα με βάση την ηλικιακή ομάδα στην οποία 

ανήκουν, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ. Αριθμ. 

Γ.Π.Δ11 οικ./31930 ΚΥΑ «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές 

λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία 

(Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» (ΦΕΚ 2240/31-5-2021 τεύχος Β’). 

Σε κάθε αιτούντα χορηγείται βεβαίωση από το Κέντρο περί της υποβολής της αίτησής του. 

Εκ των αιτούντων την εγγραφή τους στο Κέντρο, επιλέγονται οι φιλοξενούμενοι κατά σειρά 

προτεραιότητας βάσει της ηλικιακής τους ομάδας, ως ακολούθως:  

α. παιδιά έως δώδεκα (12) ετών,  

β. έφηβοι ηλικίας από δεκατριών (13) έως δεκαεπτά (17) ετών,  

γ. ενήλικες από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι τεσσάρων (24) ετών και  

δ. ενήλικες από είκοσι πέντε (25) ετών και άνω. 

Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

απαιτείται επιπλέον και αντίγραφο της Εντολής Τοποθέτησης. 

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται: 

Α) Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» , 

αμέσως μετά την παραλαβή των εντολών τοποθέτησης από τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης 

της Πράξης. Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται από τον εκάστοτε χρηματοδότη 

φορέα βάσει κριτηρίων που ορίζονται κάθε φορά από την πρόσκληση που δημοσιεύει. 

Β) Για μη ωφελούμενες της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», 

σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εξυπηρετουμένων στο Κέντρο. 
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Για μη ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» το 

Κέντρο μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου, 

λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Προηγούνται τα παιδιά 

/ οι έφηβοι / τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, που προέρχονται από 

οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και τα 

παιδιά / οι έφηβοι / τα άτομα που οι γονείς τους βρίσκονται σε ανεργία, έχουν αναπηρία ή 

χρόνια πάθηση. 

Όταν η συμμετοχή του ωφελούμενου δεν καλύπτεται μέσω προγράμματος, τότε εκείνος 

υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση 

της συνέλευσης των εταίρων. Η μηνιαία συνδρομή περιλαμβάνει: Έξοδα μετακίνησης, 

συμμετοχή στις δημιουργικές δραστηριότητες του Κέντρου, ψυχολογική στήριξη και 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 6. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το Κέντρο θα λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) σε δύο 

βάρδιες μια πρωινή και μια απογευματινή. Η κάθε βάρδια δεν δύναται να υπερβαίνει σε 

διάρκεια τις οκτώ (8) ώρες.  Το ωράριο λειτουργίας της πρωινής βάρδιας θα είναι 06:00 – 

14:00 και της απογευματινής 14:00 – 22:00. Το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίας λειτουργίας 

ορίζεται στις 40 ώρες ανά βάρδια. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα 

με τις τοπικές ανάγκες και μετά από απόφαση της εταιρείας. 

Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία του:  

▪ Κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού 

γεγονότος. 

▪ Τις εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν από 23 Δεκεμβρίου – 26 Δεκεμβρίου και από 

30 Δεκεμβρίου - 2 Ιανουαρίου (γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς).  

▪ Από τη Μεγ. Πέμπτη έως και την Τρίτη μετά του Πάσχα (γιορτές Πάσχα). 

▪ Από 1η Αυγούστου μέχρι και την 31η Αυγούστου (για την εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης).  

▪ Το Κέντρο μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του και τον μήνα Αύγουστο ανάλογα με 

τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση της εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Το Κέντρο στελεχώνεται, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31930 ΚΥΑ 

«Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» (ΦΕΚ 

2240/31-5-2021 τεύχος Β’). 
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Στο Κέντρο και για κάθε βάρδια λειτουργίας απασχολούνται ως εξειδικευμένο προσωπικό 

απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανώτατων Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των ακόλουθων ειδικοτήτων:  

α. Φυσικής Αγωγής (ΑΕΙ),  

β. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) με άδεια 

άσκησης επαγγέλματος. Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό 

Λειτουργό, προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ), Κοινωνιολόγος (ΑΕΙ) ή πτυχιούχοι Κοινωνικής 

Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης,  

γ. Εργοθεραπείας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ), με άδεια άσκησης επαγγέλματος,  

δ. Φροντιστές-Συνοδοί ΑμεΑ (ΔΕ),  

ε. Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης 

(ΑΕΙ) στην περίπτωση εγγεγραμμένων φιλοξενούμενων με οπτική αναπηρία.  

Στο Κέντρο δύναται να απασχολείται και προσωπικό άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, 

ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, όπως Ειδικοί Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές με 

άδεια άσκησης επαγγέλματος, Λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

Νοσηλευτές.  

Πλέον του παραπάνω εξειδικευμένου προσωπικού στο Κέντρο δύναται να προσλαμβάνονται: 

α. Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή 

εμπειρία στο αντικείμενο).  

β. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη 

κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας.  

γ. Συμπληρωματικά, ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΔΕ 

με πιστοποιημένη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα, όπως ενδεικτικά η 

μουσική, το θέατρο, και τα εικαστικά).  

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζονται από τον 

φορέα ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων, το είδος της αναπηρίας τους και της 

πολιτικής του Κέντρου ως προς τις δραστηριότητες που θέλει να αναπτύξει. Κατά τη 

λειτουργία της δομής, η αναλογία του προσωπικού επί των παρόντων ωφελουμένων είναι 

τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά τέσσερις (4) φιλοξενούμενους. Αν οι παρόντες 

φιλοξενούμενοι υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) αλλά υπολείπονται των οκτώ (8), αναλογούν 

δύο εργαζόμενοι και ούτω καθ’ εξής. Τα ¾ των μελών του προσωπικού, προσλαμβάνονται ως 
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εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η παρουσία προσωπικού είναι υποχρεωτική καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ωραρίου της δομής.  

Με απόφαση του Κέντρου ορίζεται Διευθυντής/ντρια πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με εμπειρία 

στο σχετικό αντικείμενο, με ικανότητα ανάληψης ευθυνών, συντονισμού και καθοδήγησης 

των συνεργατών, ευχέρεια εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους γονείς ή τους δικαστικούς 

συμπαραστάτες των ατόμων με αναπηρία και με ικανότητες διαχείρισης έργου και 

ανθρώπινου δυναμικού. Ο/η Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, πλέον 

των κυρίων καθηκόντων του/της, δύναται δε να απαλλαγεί από αυτά κατόπιν σχετικής 

απόφασης του Φορέα.  

Στο Κέντρο απασχολείται υποχρεωτικά και προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών 

εργασιών, καθώς και Οδηγός (ΔΕ), για το ειδικό όχημα για τη μετακίνηση των ωφελουμένων. 

Το προσωπικό αυτό δεν προσμετράται στην αναλογία του προσωπικού επί των παρόντων 

ωφελουμένων.  

Το προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο 

θα ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία θα 

προσκομίζεται ανά τετραετία. Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου, από το οποίο α προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε 

ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν απόπειρα, της 

σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που 

αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 

342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα. 

Εκτός από τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση στο Κέντρο ανάλογα με τις 

ανάγκες μπορεί να απασχολούνται και εξωτερικοί συνεργάτες με συμβάσεις έργου, 

συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή άλλες μορφές απασχόλησης. Θέματα προσωπικού που 

αφορούν μισθοδοσία κ.ά. ρυθμίζονται βάση την ισχύουσα νομοθεσία.  

ΆΡΘΡΟ 8 – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΥΘΥΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Προσωπικό  

Το Κέντρο τηρεί για κάθε εργαζόμενο ατομικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τις 

προσλήψεις και εν γένει για την εργασία του στο Κέντρο με βάση το πλαίσιο λειτουργίας του 

(πιστοποιητικά υγείας, ποινικά μητρώα, ταυτότητα, λοιπά συνοδευτικά έγγραφα).   

Το προσωπικό του Κέντρου είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην 

εύρυθμη λειτουργία του και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν 

ευσυνείδητα. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού καθορίζονται με 

απόφαση της εταιρείας και είναι ανάλογες με τις ανάγκες, το ωράριο εργασίας και τις ώρες 
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λειτουργίας του κέντρου. Ανάλογα με την ειδικότητα καθορίζονται για κάθε εργαζόμενο τα 

ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες πάντα σε συνεννόηση με το Διευθυντή του Κέντρου. 

Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το χώρο του Κέντρου κατά τις 

εργάσιμες ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, 

επιτρέπεται ολιγόωρη απομάκρυνση του υπάλληλου, μετά από άδεια του Διευθυντή του 

Κέντρου. 

Το προσωπικό του Κέντρου υποχρεούται να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που 

παρέχει. Όλα τα μέλη δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των 

εξυπηρετουμένων και την ασφαλή τους τήρηση. 

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί 

το έργο που του έχει ανατεθεί. Επίσης, μέσω του έργου του, πρέπει να προάγει και να 

ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των 

εξυπηρετουμένων. Μέσα από την εργασία το προσωπικό θα πρέπει να συμβάλλει 

αποτελεσματικά στη δημιουργική απασχόληση των φιλοξενούμενων στη δομή, τη  

διατήρηση της ποιότητας των χώρων, την ασφάλεια και υγιεινή των χώρων. Όλοι οι 

εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας και της ασφάλειας των χώρων 

στους οποίους εργάζονται. Όταν φεύγουν φροντίζουν για την ασφάλεια και την υγιεινή του 

χώρου. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου το προσωπικό υποχρεούται να παίρνει τουλάχιστον 

τα τρία τέταρτα (3/4) της κανονικής του άδειας μέσα στον μήνα Αύγουστο που είναι κλειστό 

το Κέντρο και το υπόλοιπο διαμοιρασμένο μέσα στο έτος. Οι άδειες δίδονται μετά από 

έγγραφη αίτηση στο Διευθυντή του Κέντρου.  

Σε περιπτώσεις πραγματοποίησης εκδηλώσεων – ενημερώσεων καθώς και απουσίας 

προσωπικού (ασθένεια, άδεια κλπ) όλες οι ειδικότητες υποστηρίζουν πέρα των αρμοδιοτήτων 

τους για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων. Σε κάθε δραστηριότητα εξωτερική  

ορίζονται υπεύθυνοι για την επίβλεψη των παιδιών. 

Κάθε  εμπόδιο του εργαζομένου να προσέλθει στην εργασία του, εκτός των περιπτώσεων 

ασθενείας, για το οποίο ο εργαζόμενος έχει ειδοποιήσει, πρέπει να αιτιολογείται  κατά την 

επάνοδο του εργαζομένου  στην εργασία του, και να συνοδεύεται από τυχόν υπάρχοντα 

δικαιολογητικά που πιστοποιούν τον λόγο της απουσίας. Η παράλειψη αιτιολόγησης της 

απουσίας  καθιστά την απουσία αδικαιολόγητη και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Το 

Κέντρο δικαιούται να  θεωρήσει  ως αδικαιολόγητη την απουσία του εργαζομένου, όταν ο 

εργαζόμενος είχε την ευχέρεια να ζητήσει άδεια απουσίας από την εργασία του  για την 

αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κωλύματος. 
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Σε περίπτωση ασθένειας εργαζομένου αυτός οφείλει να ειδοποιήσει με οιοδήποτε πρόσφορο 

μέσο το Κέντρο προ δύο (2) τουλάχιστον ωρών από την έναρξη της προγραμματισμένης 

εργασίας του, εκτός εάν η ασθένεια ανέκυψε αργότερα και αιφνίδια. Όταν   προσέλθει  για   

εργασία   οφείλει να προσκομίσει   στην   Εταιρεία   σχετικό   πιστοποιητικό   ασθένειας   

από ιατρό του Ασφαλιστικού Φορέα ή Δημόσιο Φορέα Υγείας ή από ιδιώτη ιατρό σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Νόμου. Η μη προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού   καθιστά   την   

απουσία   αδικαιολόγητη και μπορεί να συνιστά  πειθαρχικό παράπτωμα. Ομοίως, 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση  προσκόμισης των δικαιολογητικών δύναται να οδηγήσει σε 

εφαρμογή πειθαρχικής διαδικασίας κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 

Σε περίπτωση που εργαζόμενος νιώσει ασθενής κατά τη διάρκεια της εργασίας 

του  ή αδυνατεί για  λόγους  υγείας να παρέχει  τις  υπηρεσίες του, πρέπει να ενημερώσει 

άμεσα και να αποχωρήσει κατόπιν εντολής. Η αποχώρηση από το χώρο εργασίας για λόγους 

υγείας δίχως άδεια από το Κέντρο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν: 

α.  Να συμπεριφέρονται προς όλους και ειδικότερα, φιλοξενούμενα άτομα, γονείς και 

κηδεμόνες, επισκέπτες, με προθυμία, ευγένεια και λεπτότητα. 

β. Να επιδεικνύουν την ίδια συμπεριφορά και ευγένεια και έναντι των συναδέλφων τους και 

να βοηθούν αυτούς όταν παρίσταται ανάγκη. 

γ. Με την εργασία τους, την συμπεριφορά τους και γενικότερα τις δραστηριότητες 

τους, οι εργαζόμενοι οφείλουν να μη βλάπτουν, υπονομεύουν και αντιστρατεύονται 

τα συμφέροντα του Κέντρου. 

δ. Λόγω της φύσης του αντικειμένου, οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια 

αναφορικά με τις εργασίες του Κέντρου καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει το Κέντρο 

προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ή τις υποθέσεις που τους έχει εμπιστευθεί. 

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική είτε με το Κέντρο είτε με ζητήματα των φιλοξενούμενων 

της θεωρείται εμπιστευτική και δεν επιτρέπεται η διάδοσή της. 

ε. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν την απαιτούμενη επιμέλεια και 

να παρακολουθούν τα όποια εκπαιδευτικά σεμινάρια οργανώνει το Κέντρο, που 

έχουν σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της αποδοτικότητας τους. 

στ. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν το Κέντρο για ποινικές καταδίκες που τους 

επιβλήθηκαν  ή ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους, καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης εργασίας τους. Οι σχετικές πληροφορίες είναι απόλυτα εμπιστευτικές 

και δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο πλην εάν σχετίζονται με τη διατήρηση της 

αδείας εργασίας ή των δελτίων καταλληλότητας των εργαζομένων. 
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ζ. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Κέντρου, εκτός από τους ειδικά 

καθορισμένους για το προσωπικό ειδικούς  χώρους καπνίσματος 

η. Απαγορεύεται η χρήση των κοινωνικών μέσων εν ώρα εργασίας 

Διευθυντής/ντρια  

▪ Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της Ομάδας Προσωπικού και της Επιστημονικής 

Ομάδας για τον σχεδιασμό του έργου προς την επίτευξη του σκοπού και των στόχων  

▪ Έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης καλής λειτουργίας της δομής  

▪ Φροντίζει για την τήρηση του προγράμματος σε καθημερινή βάση και την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους.  

▪ Έχει την ευθύνη τήρησης του ωραρίου του προσωπικού καθώς και γενικότερων 

θεμάτων εργασίας του προσωπικού ( άδειες, καταστάσεις παρουσιών, υπερωρίες 

κ.τ.λ).  

▪ Έχει την ευθύνη επίλυσης θεμάτων εφοδιασμού πρώτων υλών και τροφίμων και της 

διαχείρισης των υλικών αυτών.  

▪ Έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και επίλυσης 

θεμάτων επισκευών και κατασκευών του κτιρίου και του αύλειου χώρου σε 

συνεργασία με τους εταίρους του Κέντρου   

▪ Έχει την ευθύνη των εισηγήσεων που αφορούν το Κέντρο προς τους εταίρους  

▪ Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων της δομής  

▪ Τηρεί αρχείο εξυπηρετουμένων και αιτημάτων των πολιτών με αναπηρία  

▪ Έχει την ευθύνη της οικονομικής παρακολούθησης του Κέντρου και συνεργάζεται 

στενά με το λογιστήριο του Κέντρου.  

▪ Συνεργάζεται με φορείς και υπηρεσίες που μπορεί και συμβάλλουν στην προώθηση 

των στόχων της δομής.  

▪ 12. Συντάσσει τον προγραμματισμό και τον απολογισμό του έργου σε εξαμηνιαία και 

ετήσια βάση.  

Επιστημονική ομάδα  

Η Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου, αποτελείται από τα μέλη του προσωπικού που 

διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), λειτουργεί με τις 

σύγχρονες αρχές των διεπιστημονικών ομάδων με Συντονιστή / στρια το/τον διευθυντή του 

Κέντρου με σκοπό να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του.  

Η Επιστημονική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτά διαστήματα  κάθε εβδομάδα και έκτακτα 

όποτε κριθεί αναγκαίο από τον / την Συντονιστή / στρια ή κάποιο από τα μέλη της. Στις 

συναντήσεις μπορούν να παραστούν μετά από πρόσκληση του / της Συντονιστή / στριας και 

άλλα μέλη του προσωπικού του Κέντρου ή άλλοι προσκεκλημένοι για τις ανάγκες του 

συζητούμενου θέματος ή λόγω της επιβεβλημένης ενημέρωσής τους ή της συνεισφοράς τους. 
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Ο/Η Συντονιστή / στριας  παρέχει στους εταίρους, κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι 

προς όφελος του εξυπηρετούμενου και της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου. Η 

Επιστημονική Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες.  

▪ Καθορίζει τους εξειδικευμένους στόχους των προγραμμάτων που αναπτύσσονται από 

την δομή προκειμένου να επιτευχθούν ο γενικός σκοπός και στόχοι του Κέντρου 

▪ Προετοιμάζει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Κέντρου 

▪ Παρακολουθεί και αξιολογεί την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου 

▪ Εισηγείται για τις αιτήσεις εγγραφής στο Κέντρο 

▪ Οργανώνει το πρόγραμμα λειτουργίας των ομάδων καθώς και τα μέλη που θα 

συμμετέχουν σε κάθε ομάδα με την συνεργασία της Ομάδας προσωπικού.  

▪ Συζητά θέματα και προβλήματα που προκύπτουν από τις ομάδες και προτείνει 

τρόπους αντιμετώπισής τους.  

▪ Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το πρόγραμμα που ακολουθεί κάθε 

εξυπηρετούμενος 

▪ Διερευνά τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες και εισηγείται τους τρόπους 

αντιμετώπισης 

▪ Διερευνά τους λόγους σε ενδεχόμενο διακοπής παρακολούθησης του προγράμματος 

από κάποιο μέλος.  

▪ Σχεδιάζει και καταμερίζει την ενδουπηρεσιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση του 

προσωπικού 

▪ Εισηγείται και προγραμματίζει την συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που 

διευκολύνουν, ενισχύουν, στηρίζουν, και διευρύνουν την αποτελεσματικότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου και αυξάνουν την ικανοποίηση των αναγκών 

των εξυπηρετουμένων από αυτό 

▪ Σε ετήσια βάση επίσης οργανώνεται σύστημα αξιολόγησης της ποσότητας και της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ομάδα προσωπικού  

Η Ομάδα προσωπικού αποτελείται από όλους τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στις 

δραστηριότητες του Κέντρου και συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε μηνά και έχει τις εξής 

αρμοδιότητες:  

▪ Σχεδιάζει και οργανώνει το πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου  

▪ Οργανώνει τις ομάδες δραστηριοτήτων καθώς και το περιεχόμενο των δράσεών τους  

▪ Εισηγείται την συμμετοχή των ωφελουμένων σε ομάδες καθώς τα ατομικά 

περιστατικά  

▪ Συζητά για το ατομικό και ομαδικό πλάνο εργασίας του κάθε ωφελούμενου  
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▪ Παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των ομάδων και εισηγείται πιθανές αλλαγές 

στο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα στην χρονιά  

▪ Εισηγείται στην Επιστημονική Ομάδα πιθανή αναγκαιότητα διακοπής ωφελούμενου 

τεκμηριώνοντας τους λόγους απόρριψής του από τις δραστηριότητες  

▪ Εισηγείται τις ανάγκες της δομής για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων – υλικά, 

εξοπλισμό, τρόφιμα κλπ – κοστολογημένα και ποσοτικοποιημένα σε μηνιαία βάση  

▪ Κάθε ειδικότητα τηρεί αρχειακό υλικό σε ατομικό φάκελο ωφελούμενου  

▪ Αξιολογεί το έργο των ομάδων και την επίτευξη των στόχων ατομικών και ομαδικών  

▪ Εισηγείται τη λύση διαφόρων προβλημάτων 

Αρμοδιότητες προσωπικού 

Οι αρμοδιότητες του προσωπικού καθορίζονται από το Διευθυντή του Κέντρου λαμβάνοντας 

υπόψη τις ειδικές γνώσεις του, τα καθήκοντα για τα οποία έχει προσληφθεί και τις ανάγκες 

του Κέντρου.  

2. Φιλοξενούμενοι 

Στο Κέντρο φιλοξενούνται παιδιά, έφηβοι και άτομα με αναπηρία. Οι φιλοξενούμενοι 

επιλέγονται κατά προτεραιότητα με βάση την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ. Αριθμ. Γ.Π.Δ11 

οικ./31930 ΚΥΑ «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» 

(ΦΕΚ 2240/31-5-2021 τεύχος Β’). 

Οι φιλοξενούμενοι δέχονται υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την εφαρμογή 

σύγχρονων πρακτικών και οργανωμένων ομαδικών και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για 

την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, 

την ψυχολογική τους υποστήριξη, την εξοικείωσή τους με μορφές έκφρασης και 

επικοινωνίας, την κοινωνική τους ένταξη, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω 

της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και την στήριξη των οικογενειών τους. Μέσω 

του Κέντρου επιδιώκεται και η συμμετοχή σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωσης των μαθησιακών δυνατοτήτων των φιλοξενουμένων με 

αναπηρία. 

Για τους φιλοξενούμενους διατηρούνται ατομικοί φάκελοι οι οποίοι είναι άκρως απόρρητοι 

ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς 

που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς για αυτό ή από την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του. 

Όλα τα μέλη των δομών δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των 

εξυπηρετουμένων και την ασφαλή τους τήρηση.  
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Η φιλοξενία ωφελουμένου δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Κέντρου στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου ωφελουμένου, τον δικαστικό 

συμπαραστάτη του ή τον ίδιο τον φιλοξενούμενο.  

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του ωφελουμένου 

που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία 

με τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του.  

γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον 

δικαστικό συμπαραστάτη του ωφελουμένου, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους 

όρους λειτουργίας της δομής.  

δ) Όταν ο φιλοξενούμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη δομή πέραν των τριάντα (30) 

συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας ή 

δικαστικός συμπαραστάτης του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.  

3. Γονείς – Κηδεμόνες – Δικαστικοί Συμπαραστάτες 

Το Κέντρο προωθεί τη συνεργασία με τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους δικαστικούς 

συμπαραστάτες των ωφελουμένων, καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους των δομών 

κλειστής φροντίδας, στις οποίες αυτοί διαβιούν, και την ενημέρωσή τους. 

Οι γονείς – κηδεμόνες και δικαστικοί συμπαραστάτες των φιλοξενούμενων στο Κέντρο δεν θα 

πρέπει να αποκρύβουν από τους υπευθύνους του Κέντρου σημαντικές πληροφορίες όπως 

θέματα υγείας, αλλεργιών και συνηθειών κλπ.  

Όταν ένας εξυπηρετούμενος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, που ενδέχεται να δημιουργήσει 

πρόβλημα και στους άλλους ( μεταδοτική ασθένεια), οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν το 

κέντρο και να αποφεύγουν τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέχρι να είναι και πάλι υγιής. 

Οι γονείς – κηδεμόνες και δικαστικοί συμπαραστάτες των φιλοξενούμενων στο Κέντρο 

ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς αυτής της 

επεξεργασίας για το χρόνο της επεξεργασίας και δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους. 

Οι γονείς – κηδεμόνες και δικαστικοί συμπαραστάτες των φιλοξενούμενων στο Κέντρο δίνουν 

τη συγκατάθεση τους για συμμετοχή σε εκδρομές και εξορμήσεις.  

Οι γονείς – κηδεμόνες και δικαστικοί συμπαραστάτες των φιλοξενούμενων στο Κέντρο θα 

πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα το Κέντρο σε περίπτωση μη προσέλευσης του 

φιλοξενούμενου για να ρυθμιστούν θέματα μεταφοράς με τα οχήματα του Κέντρου. Επίσης 

θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα για οποιαδήποτε αλλαγή στην άφιξη και αποχώρηση των 

φιλοξενούμενων για λόγους ασφαλείας τους. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

Τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Κέντρου έχουν οι εταίροι, οι οποίοι θα ελέγχουν την 

πορεία και εξέλιξη της δομής σε συνεργασία με τον / την υπεύθυνη του Κέντρου. Ειδικότερα 

η εποπτεία και ο έλεγχος συνίσταται στην τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας του Κέντρου, στη παρακολούθηση της λειτουργίας του σχετικά με την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην παρακολούθηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

εργαζόμενοι, στην υποστήριξη των στελεχών του και των τελικών δικαιούχων και στη 

μεγιστοποίηση του αναμενόμενου αποτελέσματος. 

Για τον έλεγχο της λειτουργίας του Κέντρου, την αξιολόγησή του ως δομής Κοινωνικής 

Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και ενηλίκων ατόμων με 

αναπηρία, δημιουργείται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με την παρ. 

5 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρία «Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). Η εφαρμογή αυτή είναι 

προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) του 

άρθρου 22 του ν. 4727/2020. Στην εφαρμογή αυτή υποχρεούται το Κέντρο ως 

αδειοδοτημένη δομή να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε φιλοξενουμένου στο 

Κέντρο.   

Ως προς την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», 

το Κέντρο υπάγονται στον κανονιστικό πλαίσιο που εντάσσεται το συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Το Κέντρο θα τηρεί στο αρχείο του τα ακόλουθα:  

▪ Ατομικό φάκελο: για τον κάθε εξυπηρετούμενο με την αίτηση εγγραφής, τα 

δικαιολογητικά εγγραφής, το κοινωνικό ιστορικό και το δελτίο αξιολόγησης και 

παρακολούθησης.  

▪ Βιβλίο Δραστηριοτήτων : στο βιβλίο θα καταγράφονται καθημερινά οι δραστηριότητες 

που ανέπτυξαν οι ωφελούμενοι σε ομάδες ή ατομικά βάση του προγράμματος. Θα 

συμπληρώνεται από την κάθε ειδικότητα που απασχολείται με τους ωφελούμενους.  

▪ Βιβλίο συμβάντων: όπου θα εγγράφονται τα καθημερινά σημαντικά γεγονότα που 

αφορούν τόσο τα παιδιά και ενήλικες του προγράμματος όσο και την υπηρεσία, αλλά 

και εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις.  

▪ Βιβλίο παρουσίας εξυπηρετουμένων και  

▪ Βιβλίο παρουσίας του προσωπικού 
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ΑΡΘΡΟ 11 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι αορίστου 

χρόνου. Αν από την εφαρμογή του παρόντος προκύψει ανάγκη αναθεώρησης ή 

τροποποίησής του, απαιτείται απόφαση των εταίρων σχετικά με την αναθεώρηση ή 

τροποποίηση του παρόντος. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται 

αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.  

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της, η ρυθμίζονται 

με απόφαση των εταίρων.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του Κέντρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Σελίδα 23 από 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


