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Προοίµιο 

 
Η λειτουργία του Κέντρου διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την 
αναπηρία, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές, πολιτικές και ηθικές 
δεσμεύσεις όπως η Συνθήκη του Amsterdam, η Οικουμενική Διακήρυξη 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ε.Ε., οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών του ΟΗΕ 
και το Σύνταγμα της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία: 

 
1. Υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης που επικεντρώνεται στην 

ιδέα ότι η αναπηρία πρέπει να ιδωθεί ως κοινωνικό και όχι ως ατομικό 
πρόβλημα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες 
δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών 
περιορισμών αλλά συνέπεια της αποτυχίας του κοινωνικού – πολιτικού 
εποικοδομήματος να λάβει υπόψη του τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας – πληθυσμού 

2. Η έμφαση μετατοπίζεται από τη φιλοσοφία του πατερναλισμού για τα 
άτομα με αναπηρίες σε μια νέα φιλοσοφία που ο έλεγχος για τη ζωή των 
ατόμων με αναπηρίες ασκείται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες 

3. Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα με 
αναπηρίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι «άλλοι» πολίτες. Η 
κοινωνία πρέπει να αναδείξει την ποικιλομορφία που υπάρχει μέσα στους 
κόλπους της ώστε τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως τα 
ανθρώπινα δικαιώματά τους: ατομικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, 
πολιτισμικά 

4. Η αναπηρία είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών και όχι ζήτημα φιλανθρωπίας. 
Στα άτομα με αναπηρίες πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση σε όλα τα αγαθά: εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνικές 
υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, αθλητισμός, ψυχαγωγία 

5. Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, 
οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία και 
τη βαρύτητα της αναπηρίας. Η ανομοιογένεια αυτή πρέπει να λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό πολιτικών 

6. Η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι 
επιτρεπτή. Η Πολιτεία με την λήψη θετικών μέτρων πρέπει να 
διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την ένταξή τους στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή της χώρας 
Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης για την αναπηρία η μορφή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου προς τα άτομα με αναπηρίες: 

 
-Στοχεύει στο άτομο 

 
-Εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή του αποδέκτη 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ 

 
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – 

ΜΕΑ) αποτελεί μια μονάδα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με 
αναπηρίες – με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. 

 
Το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο νέων δράσεων – προγραμμάτων 
στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας,  
διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή 
και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

 
Το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ δύναται, για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων 
του να συνεργάζεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις 
κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και της Περιφέρειας, τα Υπουργεία 
Παιδείας, Εργασίας, Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, τους φορείς 
και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες 
υγείας, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις 
εθελοντικές οργανώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ 
 

Ο σκοπός του ΚΔΑΠ ατόμων με αναπηρίες με τον διακριτικό τίτλο 
«ΣΤΟΡΓΗ» είναι: η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, έφηβων και 
ενήλικων, 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ για την εκπλήρωση του σκοπού του, όπως αυτοί 

περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω 

υπηρεσίες: 
-Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

παιδιών / εφήβων/ενηλίκων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη ατομικής ή 
ομαδικής δραστηριότητας 

-Ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων /ενηλίκων με αναπηρίες 

πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή) 
-Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
-Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, (π.χ. θεατρική 

αγωγή και μουσικοκινητική αγωγή), άσκησης λόγου, άθλησης και 

σωματικής αγωγής(π.χ. παραδοσιακοί χοροί, κολύμβηση, γυμναστική, 

παιχνίδια έκφρασης) 
-Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων 
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-Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο/ενηλικα με 
αναπηρία 
-Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες 
υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των 

παιδιών/εφήβων/ενηλίκων τους με  αναπηρίες 

-Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές  
υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, 
τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων  
των παιδιών / εφήβων /ενηλίκων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής, τα κατά περίπτωση Υπουργεία και 
με τις εθελοντικές οργανώσεις. 
-Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα 

προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ 

 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. 
Γ.Π.Δ11 οικ./31930 (ΦΕΚ 2240/τ. Β/31/5/2021). 
Το «ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ με τον διακριτικό τίτλο ΣΤΟΡΓΗ» 
βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

«ΣΤΟΡΓΗ» 

Διεύθυνση: Σταυράκη 27-Κολοκοτρώνη 12, ΤΚ 18233 , Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης, Αττική 
Τηλ. 210 4825881 
Κιν. : 6981201890 
Email kdapmearenti@gmail.com 
Ιστότοπος www.kdapmeastorgi.gr 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Στο ΚΔΑΠ –ΜΕΑ εγγράφονται 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 

 
Η επιλογή των ωφελουμένων μητέρων πραγματοποιείται από τον 
εκάστοτε χρηματοδότη φορέα βάσει κριτηρίων που ορίζονται κάθε φορά 
από την πρόσκληση που δημοσιεύει. 

 

Όταν η συμμετοχή του ωφελούμενου δεν καλύπτεται μέσω 
προγράμματος, τότε εκείνος υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίας 

συνδρομής το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της διαχειρίστριας 

της Ε.Ε. Η μηνιαία συνδρομή περιλαμβάνει: 

 

mailto:kdapmearenti@gmail.com
http://www.kdapmeastorgi.gr/
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Συμμετοχή στις δημιουργικές δραστηριότητες του Κέντρου, ψυχολογική 

στήριξη και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές-•‐ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 

Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τις ιατρικές 
γνωματεύσεις, τις αποφάσεις των ΚΕΔΥ, των ΚΕΠΑ και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που θα τους υποδεικνύει η Δ/νση του Κέντρου. 

 
Για την εγγραφή, είτε μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος είτε με 
συνδρομή του ίδιου του μέλους απαιτείται: 

 
1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα 
2. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για 

την κατάσταση υγείας του ωφελουμένου 
3. Γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του 

ωφελουμένου 
4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα 

του Κέντρου οι φιλοξενούμενοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα με βάση 
την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΦΕΚ 2240/Β/31-5-2021. Σε κάθε αιτούντα 
χορηγείται βεβαίωση από τη δομή περί της υποβολής της αίτησής του. β. 
Μετά την προτεραιοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, η επιλογή των 
ωφελουμένων από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΦΕΚ 2240/Β/31-
5-2021 με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και τα φυσικά πρόσωπα, διενεργείται με βάση τα κριτήρια και την 
σχετική μοριοδότηση που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Εκ των αιτούντων 
προκρίνονται όσοι έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π., έπεται δε η αξιολόγηση των λοιπών 
αιτήσεων με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του ίδιου 
προγράμματος. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 12 του ΦΕΚ 2240/Β/31-5-2021, με την 
αίτηση εγγραφής ο αιτών προσκομίζει αποδεικτικό της μοριοδότησής του με 
βάση τα κριτήρια του προγράμματος του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον 
τέτοιο πρόγραμμα δεν υλοποιείται κατά το έτος που υποβάλλεται η αίτηση 
εγγραφής, η επιλογή του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με βάση τα 
κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του τελευταίου αντίστοιχου 
προγράμματος. γ. Η επιλογή των ωφελουμένων με βάση τα κριτήρια της περ. 
β΄ διενεργείται αυτοτελώς σε κάθε κατηγορία ηλικιακής ομάδας, ώστε 
δυνάμει φιλοξενούμενοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας να μην δύναται να 
αποκλειστούν από ανήκοντες σε επόμενη ηλικιακή κατηγορία σύμφωνα με την 
προτεραιοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΦΕΚ 2240/Β/31-5-2021 

   
Οι ατομικοί φάκελοι 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 
επαγγέλματός του. Όλα τα μέλη της δομής δεσμεύονται από το απόρρητο  
των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετουμένων και την ασφαλή τους 
τήρηση. 

 
Κατά την περίοδο συμμετοχής των εξυπηρετούμενων στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
«ΣΤΟΡΓΗ», όλοι ανεξαιρέτως θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής 
και καλής συμπεριφοράς. Να προσέρχονται στο Κέντρο με καθαρή και 
ευπρεπή ενδυμασία, και με τρόπο που δεν προκαλεί δυσφορία σε άλλους 
χρήστες. Να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια, απέχοντας από  
κάθε πράξη που προσβάλλει τα άλλα μέλη του Κέντρου και το 
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προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, η Δ/νση του Κέντρου ακολουθεί 
σύστημα συνεπειών ανάλογα προσαρμοσμένων με την κάθε περίπτωση. 

 
Η διαχειρίστρια της Ε.Ε., με επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη, διατηρεί 
ακέραιο το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή της συνεργασίας σε όποια 
περίπτωση κριθεί ότι ο εξυπηρετούμενος ή ο ωφελούμενος δεν τηρεί τα 
συμφωνηθέντα ή δεν μπορεί να ενταχθεί ομαλά στην ομάδα. 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Το Κέντρο λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα με ωράριο που να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των ωφελουμένων. Συγκεκριμένα το ωράριο της 
Α΄ Βάρδιας είναι από τις 06:00 έως 14:00 και της Β΄ Βάρδιας από 14:00 
έως 22:00.  

 
Το Κέντρο δεν θα λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες  
λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του 
Πολιούχου Αγίου του Δήμου. Το Κέντρο θα λειτουργεί 11 μήνες (εκτός του  
μηνός Αυγούστου). 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ 

 
Το Κέντρο στελεχώνεται από το απαραίτητο προσωπικό, συμφώνα με 

το ΦΕΚ 2240/Β/31-5-2021, δηλαδή από: 

1. Φυσικής Αγωγής (ΑΕΙ) 

2. Κοινωνικής Εργασίας ( Κοινωνικός Λειτουργός , απόφοιτος ΑΕΙ ή 

ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εφόσον δεν 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, 

προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ), Κοινωνιολόγος(ΑΕΙ), ή 

πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης . 

3. Εργοθεραπείας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ), με άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος. 

4. Φροντιστές –Συνοδοί ΑμεΑ (ΔΕ) 

 

Επίσης θα μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων 
ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων (π.χ. Ειδικοί Παιδαγωγοί 
Φυσικοθεραπευτές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 
Λογοθεραπευτές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , Νοσηλευτές, 
Κοινωνικοί Φροντιστές   κλπ.). Το προσωπικό που θα απασχολείται στο 
«ΣΤΟΡΓΗ» θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα 
ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας 
θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία. Επίσης , απαιτείται η 
υποβολή πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν έχει καταδικαστεί 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 αναφέρετε στα ήθη  καθώς και για 
εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ 3, 339, 342, 348, 348Α , 348Β, 
348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα. 
Θέματα προσωπικού που αφορούν στα τυπικά προσόντα, μισθοδοσία 

κ.ά., ρυθμίζονται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 
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Η Διευθύντης/ντρια θα είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και θα έχει εμπειρία 

του σχετικού αντικειμένου. 

 
Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του 
Κέντρου, να εκτελεί το έργο που του ανατίθεται και να φροντίζει για τη 
διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου. Μέσω του έργου του, πρέπει να 
προάγει και να ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την 
ενεργή συμμετοχή των εξυπηρετουμένων. Το προσωπικό του Κέντρου 
υποχρεούται να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρέχει. 

 
Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες 

με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 

 
Το έργο της Διευθύντριας αφορά στη διοίκηση του Κέντρου. 

Συγκεκριμένα: 

 Έχει ικανότητα ανάληψης ευθυνών 

 Συντονίζει και καθοδηγεί τους συνεργάτες 

 Έχει ευχέρεια εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους γονείς ή 
τους δικαστικούς συμπαραστάτες των ατόμων με αναπηρία 

 Έχει ικανότητες διαχείρισης έργου και ανθρώπινου δυναμικού. 

 Έχει την ευθύνη συντονισμού του προσωπικού και το σχεδιασμό 
της στρατηγικής προς την επίτευξη των στόχων 

 Έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας της 

δομής 

 Φροντίζει για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής 

υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη αντίληψη για 

την αναπηρία, προάγοντας την αυτονομία των παιδιών, εφήβων 

και ενηλίκων με αναπηρία 

 Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της 
τήρησης ωραρίου 

 Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και 
απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του 
Κέντρου, την σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για την λειτουργία του και 
την διαβίβασή τους προς τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές μέσω 
της διαδικασίας που θα υποδεικνύεται. Επίσης, έχει την ευθύνη 
διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου 
των τηρουμένων στοιχείων 

 Έχει την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα για τον 

προγραμματισμό των δραστηριοτήτων 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 

 Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το πρόγραμμα που 
ακολουθεί κάθε εξυπηρετούμενος σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς επιστήμονες. 

 Εξετάζει, εκτιμά και συνεργάζεται με την οικογένεια όσο αφορά 
στο ενδεχόμενο διακοπής της παρακολούθησης του 
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προγράμματος του Κέντρου από το παιδί για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα (τουλάχιστον 20 ημερών) 

 Διερευνά τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες και φροντίζει για 
τους τρόπους της άμεσης αντιμετώπισής τους. 

 Σχεδιάζει και καταμερίζει την ενδο-υπηρεσιακή εκπαίδευση και 
επιμόρφωση του προσωπικού 

 Ερευνά 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 

 Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων: α)βιβλίο 
συμβάντων, β) βιβλίο παρουσίας ωφελουμένων, γ) βιβλίο ή 
κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου δ) βιβλίο 
δραστηριοτήτων 

 Καταγραφή και αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών της περιοχής 

 Διερεύνηση και αξιολόγηση των ειδικών προβλημάτων των παιδιών, 
εφήβων και ενηλίκων ή των ομάδων σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς επιστήμονες. 

 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού, υποστηρικτικού χαρακτήρα 

 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών 

 Συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών 
προβλημάτων του ατόμου ή της οικογένειας 

 Τήρηση ατομικών φακέλων σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
επιστήμονες. 

 Διασύνδεση και παραπομπή σε υπηρεσίες όπως: α) Νομαρχιακής 
και τοπικής αυτοδιοίκησης, β) Υγειονομικές υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας, γ) Εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής 
αγωγής, δ) Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ε) Φορείς και υπηρεσίες 
στήριξης και 

διεκδίκησης δικαιωμάτων των παιδιών,  εφήβων και ενηλίκων με 
αναπηρίες, στ) Φορείς υλοποίησης προεπαγγελματικών προγραμμάτων 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΡΓΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ / ΤΡΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ 
(ΠΕ ή ΤΕ) 

 
Το έργο του / της γυμναστή / στριας – φυσικοθεραπευτή / τριας αφορά 
στην ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης, σωματικής αγωγής και 
παιχνιδιού. Συγκεκριμένα: 

-Σωματική άσκηση 
-Θεραπευτική γυμναστική 
-Ομαδικά αθλήματα 
-Ατομικά αθλήματα 
-Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες 
-Συνεργασία με άλλα Κέντρα, Ειδικά Σχολεία, Αθλητικά Σωματεία Παιδιών, 
εφήβων και ενηλίκων με Αναπηρίες στο πλαίσιο αθλητικών 
διοργανώσεων 
-Εξυπηρέτηση περιστατικών που χρήζουν φυσικοθεραπευτικής 
αντιμετώπισης 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΡΓΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
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Το έργο του / της εργοθεραπευτή / τριας αφορά στην ανάπτυξη ατομικών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα: 

-Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και στη σίτιση 

-Εκπαίδευση στην κινητικότητα – Αδρή και λεπτή κινητικότητα – Κινητικός 
σχεδιασμός 
-Εκπαίδευση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση – Συντονισμός της 
λειτουργίας των αισθήσεων 
-Βελτίωση της αντοχής σε δραστηριότητες – Εξοικονόμηση δυνάμεων – 
Σχεδιασμός δράσης 
-Βελτίωση της κοινωνικοποίησης του παιδιού / εφήβου/ ενηλίκου με 
αναπηρία 
-Βελτίωση δεξιοτήτων – Αύξηση της αυτοεκτίμησης του ατόμου με την 
παραγωγή διάφορων έργων 
-Συμμετοχή στη εκπαιδευτική διαδικασία σίτισης ατόμων με βαριές 
αναπηρίες 
-Ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων 

Το έργο του κοινωνικού λειτουργού είναι να: 

- Διερευνά και αξιολογεί τις ανάγκες και δυνατότητες ικανοποίησης των 
αιτημάτων των εξυπηρετουμένων και των οικογενειών τους 
- Παραπέμπει κατά περίπτωση σε αρμόδιες υπηρεσίες 
- Καταρτίζει το κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό τους 
- Ενημερώνει τους γονείς 
- Υποστηρίζει την προσαρμογή των εξυπηρετουμένων στο πρόγραμμα 
-Διευκολύνει και βοηθά την οικογένεια στην επικοινωνία με αρμόδιους 
φορείς 

- Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο κάθε εξυπηρετούμενου και  
να συνεργάζεται με όλο το προσωπικό που απασχολείται στη δομή και 
γενικότερα να ασχολείται με δράσεις που αφορούν την ειδικότητα του 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (ΤΕΕ ή ΔΕ) 

 
Το έργο των κοινωνικών φροντιστών αφορά στην παροχή ατομικής 

υποστήριξης προς το χρήστη βάσει των αναγκών του. Συγκεκριμένα: 

-Ατομική υγιεινή, καθαριότητα 
-Υποστήριξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
-Υποστήριξη στην λήψη φαρμάκων, όπου απαιτείται 
-Υποστήριξη σε μεταφορά – μετακίνηση – συνοδεία, όταν απαιτείται 
-Ενέργειες και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησης 
-Διαχείριση ελεύθερου χρόνου των νέων με αναπηρίες 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΡΓΟ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Το έργο των λογοπεδικών αφορά την παροχή ατομικής υποστήριξης 

προς τους χρήστες, βάσει των αναγκών και των παραπομπών που 

καταθέτουν και αφορά την ειδικότητά τους 

 
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΡΓΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ 

Το έργο των ψυχολόγων και παιδοψυχιάτρων αφορά την παροχή 

ατομικής ή ομαδικής υποστήριξης προς τους χρήστες, βάσει των 

αναγκών και των παραπομπών που καταθέτουν, συμβουλευτικής, 

ομάδες γονέων και γενικά ότι αφορά την ειδικότητά τους 

Ο Ειδικός παιδαγωγός: 

-Οργανώνει, καταρτίζει και υλοποιεί εξατομικευμένα και ομαδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα των εξυπηρετουμένων. 

-Δημιουργεί ασφαλές και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον εντός 

δομής, εναρμονισμένο με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων. 

-Καθοδηγεί τους γονείς/κηδεμόνες σε θέματα αγωγής και βοήθειας στο 

σπίτι και προτείνει δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου των εξυπηρετουμένων. 

-Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες και ενημερώνεται για 

προγράμματα αποκατάστασης που τυχόν παρακολουθούν οι 

εξυπηρετούμενοι εντός ή εκτός δομής. 

-Στηρίζει τα προγράμματα ένταξης του εξυπηρετουμένου στη σχολική 

τάξη και γενικότερα στη σχολική ζωή, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΥΕ) ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ 
(ΔΕ) 

Το έργο του βοηθητικού προσωπικού αφορά στην εκτέλεση εργασιών 

καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών. Συγκεκριμένα: 

 
-Εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων 
-Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων 

-Βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται από τη Διευθύντρια του 
Κέντρου. 
-Η μετακίνηση των εξυπηρετουμένων και η φροντίδα του οχήματος. 
Η χρήση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων του Κέντρου γίνεται σε 

κάθε περίπτωση με την εποπτεία και καθοδήγηση του αντίστοιχου 

θεραπευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 15. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ -•‐ ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Το συντονισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας 

του Κέντρου αναλαμβάνει η διμελής επιτροπή που αποτελείται από τη 

διαχειρίστρια της Ε.Ε. Νάνη Χριστίνα, και Σπυρίδων Γιώτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 16. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 
Στο ΚΔΑΠ –ΜΕΑ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία: 

 
1. βιβλίο παρουσίας ωφελουμένων  

2. βιβλίο συμβάντων 

3. βιβλίο παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου 

4. βιβλίο πρωτοκόλλου 

5. βιβλίο τεχνικού ασφαλείας  

6. βιβλίο εισόδου και εξόδου προσωπικού 
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ΑΡΘΡΟ 17. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας 
 

-Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
είναι αορίστου χρόνου. 
-Αν από την εφαρμογή του παρόντος προκύψει ανάγκη αναθεώρησης ή 
τροποποίησης άρθρου ή ευρύτερης ενότητας, αποφασίζει σχετικά η 
τριμελής επιτροπή συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου και υποβάλλεται 
στην αδειοδοτούσα αρχή, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, 
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το 
εξειδικευμένο προσωπικό της. 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται µε τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, 

εφαρμόζονται οι εκάστοτε νόμοι που ισχύουν. Ο εσωτερικός αυτός 

κανονισμός αποτελείται από δεκαοχτώ (18) άρθρα και δώδεκα (12) σελίδες 

και αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα. 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 
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