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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Απφ ην  πξαθηηθφ ηεο  ππ’αξηζκφ 8/13-05-2016 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ  

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο 

 

 

    Αξ. απφθ.  40/2016   Πεξίιεςε                                                                                                          

                                        Καηάξηηζε      θαη      ςήθηζε     Καλνληζκνχ  

                                        ιεηηνπξγίαο  ηνπ πξνγξάκκαηνο  «Κ.Γ.Α.Π.»  

                                        ηνπ Κ.Κ.Π. & Α. Γ.Νάνπζαο  

 

    ηε Νάνπζα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. Νάνπζαο ζήκεξα 

ηελ 13ε ηνπ κελφο Mατνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Παξαζθεπή θαη ψξα 13:00κκ, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γ.. ηνπ 

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γ.Νάνπζαο χζηεξα 

απφ ηελ απφ 742/10-05-2016 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ 

επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 95 θαη 240 ηνπ 

Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006).  

    Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί 

ζπλφινπ 15 κειψλ βξέζεθαλ παξφληεο 9 ήηνη:   

 

Παξφληεο                                                      Απφληεο 
 Μαιάθε  Αζελά, Πξφεδξνο                                         
Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο                                  Μαηνζηάλ Άλλα 

Γξεγνξίνπ Ησάλλεο                                                     Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο 

Παζρνχια Υξπζνχια                                           Φψηε – Παπαζενδψξνπ Κιενπάηξα 

Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο                                          Λεπίδνπ Δπγελία  

Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα                                            Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο 

έπθαο Γεκήηξηνο                                                     Καιπαμίδνπ νθία 

Αξακπαηδή ηεξγηαλλή                                              

Αλζξαθέα Αηθαηεξίλε       

                                                                                    

  

                                                                                                               

    Σν ιφγν πήξε ε Πξφεδξνο ηνπ Ν.Π., ε  νπνία εηζεγήζεθε ην 1
ν
 ζέκα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καηάξηηζε      θαη      ςήθηζε     Καλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο  ηνπ πξνγξάκκαηνο  Κ.Γ.Α.Π. ηνπ Κ.Κ.Π. & Α. 

Γ.Νάνπζαο». 

    Αλέθεξε, φηη ηα ζέκαηα, ηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ ξπζκίδνληαη κε θαλνληζκνύο πνπ εγθξίλνπλ ηα δεκνηηθά ή 

θνηλνηηθά ζπκβνύιηα (παξ.2 άξζξν 240 Ν.3463/06). 

    Σηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/2006 νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν.3463/06 νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα ηδξύκαηα, 

ηζρύνπλ θαη γηα ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004415&start%5bS%5d=0
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004415&start%5bS%5d=0
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004409&start%5bS%5d=200
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    Σηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο απηή 

ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.3801/2009 

 αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

«Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ, ε νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από 

γλώκε ηεο Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη νη γεληθνί όξνη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ. Κάζε λνκηθό πξόζσπν θαηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο 

ηνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αλσηέξσ απόθαζε.» 

    Μεηά ηνλ Καιιηθξάηε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο 

ΝΠΔΔ είλαη ε εμήο: 

1. Απόθαζε ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. γηα ηελ έθδνζε πξόηππνπ θαλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο Ν.Π.Δ.Δ. & ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπο, έπεηηα από 

γλώκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δήκσλ Ειιάδνο (Δελ έρεη εθδνζεί αθόκα). 

2. Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ςήθηζε 

θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο Ν.Π.Δ.Δ. & ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηώλ 

ηνπο. 

     

    Καηφπηλ απηψλ ε Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ζρέδην Καλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Γ.Α.Π. Νάνπζαο θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. 

 

Σν  Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην 

 

    αθνχ   έιαβε  ππφςε  ηνπ  ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, κεηά  απφ  

δηαινγηθή  ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηνπ ηηο πξναλαθεξφκελεο 

δηαηάμεηο 

 

 

Οκφθσλα απνθαζίδεη 

     

 

    Καηαξηίδεη θαη ςεθίδεη ηνλ Κανονιζμό λειηοσργίας ηοσ 

προγράμμαηος «Κένηρο Γημιοσργικής Απαζτόληζης Παιδιών» 

(Κ.Γ.Α.Π.) ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο 

Γ.Νάνπζαο, φπσο απηφο εκθαλίδεηαη ζην παξαθάησ θείκελν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000004272_N0000005587_S0000040003
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ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

  ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΑΙΓΙΩΝ 

(Κ.Γ.Α.Π.) 

ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γ.Νάνπζαο  

 

 

ΔΚΣΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 

    Ο Καλνληζκφο απηφο απνηειεί ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.), ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

εληφο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

θαη Αιιειεγγχεο Γ.Νάνπζαο». 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

    ε φιν ηνλ θφζκν ηα παηδηά ραίξνπλ ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο θαη απφ ηελ θνηλσλία. 

    Σα παηδηά είλαη αζψα, επάισηα θαη εμαξηεκέλα, είλαη αθφκα πεξίεξγα, 

ελεξγεηηθά θαη γεκάηα ειπίδα.. 

    Σν κέιινλ ηνπο πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη κέζα ζε αξκνλία θαη 

ζπλεξγαζία.  

    Ζ δσή ηνπο πξέπεη λα σξηκάδεη ελψ ζα δηεπξχλνληαη νη πξννπηηθέο 

ηνπο θαη ζα απνθηνχλ λέεο εκπεηξίεο.  

    Ζ παηδηθή ειηθία πξέπεη λα είλαη πεξίνδνο ραξάο θαη εηξήλεο, 

παηρληδηνχ, κάζεζεο θαη αλάπηπμεο δηφηη ηα παηδηά είλαη νη απξηαλνί 

επελδπηέο θάζε θνηλσλίαο 

    Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη εμειίμεηο δείρλνπλ φηη ε άπνςε ησλ 

παηδηψλ θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ κεγαιχηεξσλ γηα ηα παηδηά είλαη 

πεξηζζφηεξν νξαηά ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

    Σν πξφγξακκα «Κ.Γ.Α.Π.» απνζθνπεί: 

- ηελ παξακνλή γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο πέξαλ ηνπ 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ ζε έλα πεξηβάιινλ επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ πνπ 

ζα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο γηα θάζε παηδί κέζα απφ ην παηρλίδη, ην 

ηξαγνχδη, ηε δσγξαθηθή, ηε ζπδήηεζε. 

- Να αμηνπνηήζεη ζσζηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ παηδηνχ 

- Να δψζεη θίλεηξα θαη επθαηξίεο ζην θάζε παηδί 

- Να βνεζήζεη ηελ εξγαδφκελε κεηέξα 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΤΣΑΗ – ΚΟΠΟ   

 

    Σν Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.)  είλαη 

κνλάδα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο δπλακηθφηεηαο 25 παηδηψλ κε θαιή 

πγεία, ειηθίαο 5-12 ρξφλσλ. ηε κνλάδα απηή κπνξνχλ λα 

απαζρνινχληαη θαη παηδηά κε ειαθξηάο κνξθήο θηλεηηθά ε αηζζεηεξηαθά 

πξνβιήκαηα.  

    θνπφο ηνπ Κ.Γ.Α.Π. είλαη ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ 

γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ε 

ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε αηνκηθή ή νξγαλσκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ή κέζα απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο εξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη 

ε εμππεξέηεζε ησλ γνλέσλ.  

    Σν Κέληξν κπνξεί λα δηαζπλδέεηαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ηνπο θνξείο θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνιηηηζηηθήο, αζιεηηθήο, πεξηβαιινληηθήο θιπ. ηνπηθήο 

παξέκβαζεο θαη αλάπηπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 

  

Όξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ ΚΓΑΠ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

«Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο», 

εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο Τπεξεζηαθνχο παξάγνληεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ  

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΠΗΡΔΙΔ- ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

Σν ΚΓΑΠ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ πξνβιέπεηαη λα παξέρεη ηηο παξαθάησ 

ππεξεζίεο: 

- ρεδηαζκφο- πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη ζπκβνπιεπηηθή γηα παηδηά 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

- Καηαζθεπέο θαη ρεηξνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

- Δθκάζεζε πγηεηλήο θαη αζθαιή απαζρφιεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ κε ηελ αλάπηπμε αηνκηθήο θαη 

νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

- Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ έθθξαζεο, ςπραγσγίαο, άζιεζεο 

- Αλάπηπμε θηιηθψλ δεζκψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.  

- Τπεξεζία ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζπδήηεζεο κε ηνπο γνλείο. 

- Δλεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη παξαπνκπή ζε θνξείο πνπ παξέρνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Κ.Γ.Α.Π. 
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    Σν Κ.Γ.Α.Π. ζηεγάδεηαη ζε θηίξην πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ 

Γηακαληή Μπέξζνπ, ζηελ πεξηνρή Βάιηα ηεο πφιεο ηεο Νάνπζαο. 

 Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. Π1β/Γ.Π. νηθ. 14951β 

(Φ.Δ.Κ. 1397/η.Β΄/22-10-2001). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΔΓΓΡΑΦΗ –ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΙΩΝ – 

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΓΙΩΝ 

 

    ην Κ.Γ.Α.Π. εγγξάθνληαη παηδηά ειηθίαο 5-12 εηψλ. Δπίζεο 

εγγξάθνληαη θαη παηδηά κε ειαθξηάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά 

πξνβιήκαηα, εθφζνλ ππάξρεη πηζηνπνίεζε εηδηθνχ γηαηξνχ Κξαηηθνχ 

Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ, φηη ηνχην είλαη 

σθέιηκν γηα ην παηδί θαη φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο 

πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΓΑΠ. 

Αθφκε  κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο δελ έρνπλ 

εληαρζεί ζην πξφγξακκα «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα 

πιεξψλνπλ κεληαία δίδαθηξα. 

 

    Σα εγγξαθφκελα παηδηά πξνβιέπνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πεξίπησζε 

εγγξαθήο παηδηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε φκνξε πεξηνρή, θαη εθφζνλ 

ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ή ζηελ πεξίπησζε  πνπ κε ηελ εγγξαθή ηνπο 

εμππεξεηείηαη ηδηαίηεξα νμπκκέλε θνηλσληθή αλάγθε ησλ γνλέσλ, ε 

νπνία αηηηνινγείηαη εηδηθά. 

    Γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν εθάζηνηε ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ. 

 

    Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη νη δηαδηθαζίεο 

επαλεγγξαθήο θαη επηινγήο ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ, θαζνξίδνληαη 

επίζεο απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξάμεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ  6: ΓΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ 
Ζ δηαθνπή θηινμελίαο ησλ παηδηψλ απφ ην ΚΓΑΠ ελεξγείηαη εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη  παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

- Όηαλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ 

παηδηψλ 
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- Όηαλ εκθαληζηνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ πγεία 

ησλ παηδηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην ΚΓΑΠ, 

κεηά απφ πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ηελ γλψκε ησλ 

θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ. 

- Όηαλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα 

«Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» ηεο 

Δ.Δ.Σ.Α.Α, δελ θαηαβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζπκκεηνρή, γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν κελψλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζνβαξφο 

πξνο ηνχην ιφγνο θαη αθνχ πξψηα εηδνπνηεζνχλ απηνί λα 

θαηαβάιινπλ ην νθεηιφκελν πνζφ. 

- Όηαλ θαη’ εμαθνινχζεζε θαη παξά ηηο ζρεηηθέο έγγξαθεο 

εηδνπνηήζεηο ζηνπο γνλείο, απηνί δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ην 

πξφγξακκα θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΓΑΠ.  

 

ΑΡΘΡΟ  7: ΩΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Σν ΚΓΑΠ πξνζαξκφδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλάινγα κε ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο. Γηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο θαη θαηά ηηο αξγίεο ιφγσ ενξηαζκνχ εζληθνχ ή 

ηνπηθνχ γεγνλφηνο ή ενξηαζκνχ ηνπ Πνιηνχρνπ Αγίνπ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο. 

Σν ΚΓΑΠ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηειηθνχ 

δηθαηνχρνπ (ζρεη. ΚΤΑ αξηζκ. 4036/27-7-2001 ΦΔΚ 1128/ηεχρνο 

Β΄/2001). 

 

πγθεθξηκέλα ην πελζήκεξν σξάξην ιεηηνπξγίαο ζα είλαη: 

 

ΖΜΔΡΔ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

 

ΩΡΑΡΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΩΡΔ  

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γεπηέξα 15.00 – 21.00 6 

Σξίηε 15.00 – 21.00 6 

Σεηάξηε 15.00 – 21.00 6 

Πέκπηε 15.00 – 21.00 6 

Παξαζθεπή 15.00 – 21.00 6 

  30 

 

     

ΑΡΘΡΟ  8: ΠΡΟΩΠΙΚΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

    Κάζε Κέληξν ζηειερψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 4036/27-7-2001 (Φ.Δ.Κ. 1128/ η.Β΄/2001) φπσο 
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ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. Π1β/Γ.Π. 

νηθ. 14951 (Φ.Δ.Κ. 1397/ η. Β΄/22-10-2001). 

    Δηδηθφηεξα ζηειερψλεηαη κε: 

α) Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, αλάινγα 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. 

- 1 Γάζθαιν – Παηδαγσγφ (ππεχζπλνο) ΠΔ 

- 1 Γάζθαιν Δθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ΔΑΔ 

- 1 Βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ – Παηδαγσγφ ΓΔ 

β) Πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο - βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ. 

-     1  Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ΤΔ 

    Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεί ζην Κέληξν ζα ππνβάιεη 

πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, ην νπνίν αλαλεψλεηαη θάζε πέληε ρξφληα. 

    Με απφθαζε ηνπ Φνξέα νξίδεηαη Τπεχζπλνο/ε, πηπρηνχρνο ΠΔ ή ΣΔ 

κε ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζην ζρεηηθφ αληηθείκελν 

    Ο Τπεχζπλνο/ε αζθεί ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο απηήο επί πιένλ ησλ 

θπξίσλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

    πλεξγάδεηαη κε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ψζηε ηα παηδηά λα 

βνεζεζνχλ λα αλαπηχμνπλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, 

θαληαζία θαη έκπλεπζε, αγσληζηηθφηεηα, ειεπζεξία θαη έθθξαζε, 

ζάξξνο θαη ζέιεζε. 

    Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εληνπίδεη θαη λα θαιιηεξγεί ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε 

θαη νκαιή έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία. 

    Δπίζεο ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο κε βάζε ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ, θαη 

ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

αθαδεκατθψλ, θνηλσληθψλ, επηθνηλσληαθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ απηψλ. 

    Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο – βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ εθηειεί ηηο 

εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ, εμσηεξηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη 

θάζε άιιε βνεζεηηθή εξγαζία πνπ ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ/ηελ  ππεχζπλν 

ηνπ Κέληξνπ. 

    Αδηθαηνιφγεηε απνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ  ην Κέληξν θαηά ηηο 

εξγάζηκεο ψξεο θαη ρσξίο άδεηα ηνπ Γηεπζπληή/ηξηαο ηεο επηρείξεζεο δελ 

επηηξέπεηαη. 

    Σν πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ Κέληξνπ, λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαζέηνπλ θαη λα 

θξνληίδεη γηα ηε δηαηήξεζε πξφρεηξνπ θαξκαθείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  9: ΤΝΣΟΝΙΜΟ- ΔΠΟΠΣΔΙΑ- ΔΛΔΓΥΟ 

 

    Σν ζπληνληζκφ, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ αλαιακβάλεη ε Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ 
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(Ο.Γ.Δ.), ε νπνία έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ΚΤΑ ΓΤ1δ/νηθ.10024/1-6-01 

(Φ.Δ.Κ. 726/η.Β΄) θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν.2503/97 (Φ.Δ.Κ. 107/ η.Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

    ηελ Ο.Γ.Δ., ε νπνία εδξεχεη ζην θαζ’ χιε αξκφδην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Πξφλνηαο, ζπκκεηέρνπλ ππεξεζηαθά ζηειέρε, εθπξφζσπνη ησλ 

ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, εθπξφζσπνη 

ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ηεο Κ.Δ.Γ.Δ., ηεο ΔΑΔΑ, ησλ θνηλσληθψλ 

θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο. 

    Δηδηθφηεξα ην έξγν ηεο Ο.Γ.Δ. ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη ησλ 

ηειηθψλ δηθαηνχρσλ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλακελφκελνπ 

απνηειέζκαηνο.  

    Παξάιιεια ε Ο.Γ.Δ. ζηεξίδεη ηελ δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην Υάξηε ηεο Πξφλνηαο. 

    Ζ ιεηηνπξγία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ο.Γ.Δ. ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ησλ 

ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 

    Σελ άκεζε δηνηθεηηθή επνπηεία ηνπ Κέληξνπ έρεη ην Γ.. ηεο 

επηρείξεζεο, ηειηθνχ δηθαηνχρνπ θνξέα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 

νπνίν νθείιεη λα παξέρεη θάζε δπλαηή πιεξνθφξεζε ζηελ Ο.Γ.Δ., γηα 

ηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηεο δνκήο. 

    Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ήδε 

ζην Υάξηε Πξφλνηαο. 

    Ζ Δηδηθή Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο αζθεί έιεγρν ζε φια ηα ζηάδηα απφ 

ηελ πξνεηνηκαζία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 2860/2000 θαη ζηελ ΚΤΑ 4036/27-7-

2001 (Φ.Δ.Κ. 1128/η.Β΄/2001). 

    Ο δηθαηνχρνο θνξέαο ζχζηαζεο θαη ίδξπζεο ηεο δνκήο ππνρξενχηαη 

κέζσ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ αξκνδίσλ πξνζψπσλ λα αθνινπζεί ηηο 

νδεγίεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη λα παξέρεη θάζε ζηνηρείν 

θαη δηεπθφιπλζε ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

 

ΑΡΘΡΟ  10: ΣΗΡΟΤΜΔΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Σεξνχληαη απαξαίηεηα ηα αθφινπζα βηβιία: 

α) Βηβιίν ζπκβάλησλ 

β) Βηβιίν παξνπζίαο παηδηψλ 

γ) Βηβιίν ή θαηάζηαζε παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ 

δ) Βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ 
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ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

    Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π. πνπ 

δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα αλσηέξσ, 

ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ 

Γ.Νάνπζαο. 

 

    Ζ  παξνχζα  απφθαζε  έιαβε  αχμνληα  αξηζκφ  40/2016. 

 

 

Αθξνηειεχηηα  δηάηαμε 

     

    Απφ  ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  απφθαζεο  απηήο  δελ ζα πξνθιεζεί  δαπάλε    

ζε βάξνο  ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Κ.Κ.Π. & Α. Γήκνπ Νάνπζαο έηνπο 

2016. 

    Γηα  ην  ζθνπφ  απηφ  ζπληάρζεθε  ην  πξαθηηθφ  θαη  ππνγξάθεηαη  σο  

εμήο: 

 

 

 

                Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ                                       ΣΑ  ΜΔΛΖ 

      Τπνγξαθή  φπσο  ζηελ  αξρή                 Τπνγξαθέο  φπσο  ζηελ  αξρή 

 

             Αθξηβέο  αληίγξαθν 

                Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ 
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ΑΔΑ: 6ΨΧ6ΟΚΟΟ-ΟΝΗ


		2016-05-16T11:02:49+0300
	Athens




