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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

(ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία 

(ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) «Παναγία Ευαγγελίστρια» 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 του 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 πρέπει: 

● Να στοχεύουν στο άτομο 

● Να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή του αποδέκτη 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ 

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – ΑμεΑ) του 

Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» αποτελεί μονάδα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες, 

νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία, δυναμικότητας 25 ατόμων σε δύο βάρδιες. 

Δικαιούχος φορέας για τη σύσταση και την λειτουργία του ΚΔΑΠ – ΑμεΑ είναι το 

Ν.Π.Ι.Δ. Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» με Αριθμό Απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών 2084/2010 

Το ΚΔΑΠ – ΑμεΑ 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 – ΑμεΑ δύναται για την επίτευξη  των σκοπών τους να συνεργάζεται με τις 

εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 

(ΕΚΑΚΒ), τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης και της Περιφέρειας Αττικής, 

τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της 

περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές 

οργανώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο κανονισμός αυτός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής 

Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) του Σωματείου Αποκατάστασης και 

Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» που στεγάζεται στην 

οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου 117 και Θάλειας Λουκίδου 3, στον Δήμο Ηλιούπολης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ-ΑμεΑ 

Οι σκοποί του Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ είναι:  

1. Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

2. Η κοινωνική ένταξη. 

3. Η στήριξη των οικογενειών ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού 

αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας. 

4. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το ΚΔΑΠ – ΑμεΑ  του Ν.Π.Ι.Δ. του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής 

Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» για την εκπλήρωση των σκοπών του, 

όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

● Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρίες, με 

την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας 

● Ατομική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης 

(διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή) 

● Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

● Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και 

σωματικής αγωγής 

● Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων 

● Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το άτομο με αναπηρία 

● Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των 

εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες 

● Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη 

εξειδικευμένων αναγκών των μελών τους με αναπηρίες 

● Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 

Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της 

περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις. 

● Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προ επαγγελματικής κατάρτισης 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ – ΑμεΑ  

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ – ΑμεΑ του  Ν.Π.Ι.Δ. του Σωματείου 

Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», 

που βρίσκονται επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 117 και Θάλειας Λουκίδου 3, όπως 

ορίζονται στην οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Αθηνών και πληρούν όλες τις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14957 

(ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001). 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

  Η διοίκηση, διαχείριση, έλεγχος και εποπτεία του Κέντρου Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ είναι έργο 

του 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής 

Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΑμεΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑμεΑ 

 

Στο ΚΔΑΠ –ΑμεΑ του Ν.Π.Ι.Δ. του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής 

Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» εγγράφονται ΑμεΑ, με νοητική 

υστέρηση και κινητική αναπηρία. 

Τα εγγραφόμενα ΑμεΑ προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή της Αττικής. 
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Για την εγγραφή των ΑμεΑ απαιτείται: 

1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα 

2. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση 

υγείας του ΑμεΑ 

3. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του ΑμεΑ 

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

λαμβάνεται υπόψιν η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων αλλά και τα κριτήρια 

καταλληλόλητας που αναφέρονται παρακάτω.  

 

Η επιλογή των φιλοξενουμένων ατόμων με αναπηρία γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ν.Π.Ι.Δ. Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» μετά από εισήγηση του Διευθυντή, του Υπεύθυνου του Κέντρου και των 

Προϊσταμένων των τμημάτων. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ «Παναγία 

Ευαγγελίστρια» όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τακτική παρουσία στο πρόγραμμα 

και στις ώρες λειτουργίας και για τις 2 βάρδιες (06.00 έως 14.00 και 14.00 έως 22.00, Δευτέρα 

έως Παρασκευή) Ακόμα θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ομοιογένεια των τμημάτων του ΚΔΑΠ-

ΑμεΑ με βάση την ηλικία, τα κινητικά χαρακτηριστικά, το νοητικό επίπεδο, την 

αυτοεξυπηρέτηση και την παρουσία επιληπτικών κρίσεων ή τον έλεγχο τους με φαρμακευτική 

αγωγή. Σε περίπτωση που η απόφαση του Δ.Σ. δε συμφωνεί με την εισήγηση των ανωτέρω, 

απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση της απόφασης του Δ.Σ. 

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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η διακοπή παροχής των υπηρεσιών του Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ ορίζεται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου. Επιπλέον η διακοπή παροχής υπηρεσιών από 

το Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ ενεργείται πάντοτε και μετά από συνεννόηση και ενημέρωση της 

Διεύθυνσης του κέντρου και της Διοίκησης υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:  

1. Μετά από επιθυμία διακοπής των γονέων ή κηδεμόνων. 

 2. Όταν εμφανισθούν σοβαρά προβλήματα στην συμπεριφορά ή την υγεία των 

εξυπηρετούμενων, που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το κέντρο (Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ) μετά 

από προηγούμενη επικοινωνία µε τους γονείς.  

3. Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί 

δεν συμμορφώνονται µε το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Κέντρου.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Το Κέντρο λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα Δευτέρα- Παρασκευή σε ΔΥΟ 

(2) Βάρδιες από τις 06:00 έως 14:00 και 14:00 έως 22:00 συμπεριλαμβανομένης και της 

μετακίνησης των ωφελουμένων. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του Σωματείου 

Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

το ωράριο λειτουργίας μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες (Σχετ. 

Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14957 ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001). 

Το Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ διακόπτει την λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και τον 

θερινό μήνα Αύγουστο. 

Το Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ θα λειτουργεί από την 1/9ου κάθε έτους έως και την 31/7ου του 

επομένου έτους (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001). 
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ΑΡΘΡΟ 11 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ 

 

Το Κ∆ΑΠ-ΑμεΑ λειτουργεί σε ΔΥΟ (2) βάρδιες ημερησίως, µε συνολική 

δυναμικότητα 25 ατόμων η κάθε μια. Σύνολο 50 ΑμεΑ. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Στο Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ εφαρμόζεται καθημερινό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:  

 Συζήτηση σε ομάδες 

 Αθλητικές δραστηριότητες 

 Καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

 Δραστηριότητες σε Η/Υ  

 Εργοθεραπευτική παρέμβαση  

 Δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

 Έξοδοι – εκδρομές – επισκέψεις (σε συνεργασία και µε την σύμφωνη γνώμη των γονέων 

καθώς και µε την συνυπευθυνότητά τους θεσπίζονται οι έξοδοι των ΑμεΑ από το Κ∆ΑΠ-

ΑμεΑ.  

 Παρέχεται ατομική συμβουλευτική, ομαδική συμβουλευτική και συμβουλευτική 

οικογένειας.  

Στο ημερήσιο πρόγραμμα του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ προστέθηκαν εξωτερικές δραστηριότητες 

όπως Bowling, θεραπευτική ιππασία, Tae Kwon Do, κολύμβηση, αναρρίχηση, κ.α., πρόγραμμα 

κυκλοφοριακής αγωγής (εκπαίδευση στην μετακίνηση με το μετρό, το λεωφορείο και τα λοιπά 

ΜΜΜ, τη μετακίνηση στην πόλη ως πεζός, τα φανάρια) και πρόγραμμα αισθητηριακής 

ολοκλήρωσης. 

Κάθε χρόνο, το πρόγραμμα των εξωτερικών δραστηριοτήτων δύναται να 

τροποποιείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΑμεΑ 

 

Το Κέντρο στελεχώνεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 

Π1β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001), από τις παρακάτω ειδικότητες ανά βάρδια: 

 Γυμναστή / στρια ή Φυσικοθεραπευτή / τρια (ΠΕ ή ΤΕ) 

 Κοινωνικό / ή Λειτουργό (ΠΕ ή ΤΕ) 

 Εργοθεραπευτή / τρια (ΤΕ) 

 Κοινωνικό Φροντιστή (ΤΕΕ ή ΔΕ) 

 Εκπαιδευτή Τεχνικό (ΔΕ) 

 Ψυχολόγο (ΠΕ) 

 Οδηγό (ΔΕ) 

 Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ) 

 

Στο Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με 

τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ. Νοσηλευτές, Λογοθεραπευτές, Μουσικοθεραπευτες 

κλπ.). 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, 

το οποίο θα ανανεώνεται, ποινικό μητρώο και ότι άλλο έγγραφο προβλέπεται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

Θέματα προσωπικού που αφορούν στα τυπικά προσόντα, μισθοδοσία κ.ά. ρυθμίζονται 

βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4036/27-7-2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως 

συμπληρώθηκε και ισχύει και βάση των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣΔΔΑ. 
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Με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  ως  υπεύθυνος / νη  ορίζεται 

ο/η πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο/Η 

υπεύθυνος/νη ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κύριων καθηκόντων του. 

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

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

εξυπηρετούμενων και την ασφαλή τους τήρηση. 

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

εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου 

φαρμακείου. Επίσης , μέσω του έργου του, πρέπει να προάγει και να ενισχύει την αυτονομία, 

την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των εξυπηρετούμενων. 

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ίδιες με τις ώρες 

λειτουργίας  του Κέντρου. 

 

Έργο Υπεύθυνου /νης 

 

Το έργο του / της  Υπεύθυνου /νης σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων 

είναι: 

● Φροντίζει για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών που να 

ανταποκρίνονται στη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, προάγοντας την αυτονομία 

των ΑμεΑ 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 υποδειχθεί. 

● Επίσης έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου 

των τηρουμένων στοιχείων 

● Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων: α)βιβλίο συμβάντων, β) βιβλίο 

παρουσίας ΑμεΑ, γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου και 

όποιο άλλο βιβλίο ή έγγραφο εξυπηρετεί για την εύρυθμη λειτουργία  του ΚΔΑΠ –ΑμεΑ 

του Ν.Π.Ι.Δ. Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία 

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». 

 

Έργο γυμναστή /τριας - φυσικοθεραπευτή /τριας 

 

Το έργο του / της γυμναστή / στριας – φυσικοθεραπευτή / τριας αφορά στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων άθλησης, σωματικής αγωγής και παιχνιδιού. Συγκεκριμένα: 

● Σωματική άσκηση 

● Ομαδικά αθλήματα 

● Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες 

● Συνεργασία με άλλα Κέντρα, Ειδικά Σχολεία, Αθλητικά Σωματεία Ατόμων με Αναπηρίες 

στο πλαίσιο αθλητικών διοργανώσεων 

● Συμμετοχή και συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή 

 

 

Έργο Κοινωνικού /ής Λειτουργού 

 

Το έργο του / της κοινωνικού/ής λειτουργού αφορά στην: 

● Καταγραφή και αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών των μελών  

● Κοινωνική εργασία με: α) άτομα, β) ομάδες ατόμων (οικογένεια κ.τ.λ.), γ) κοινότητα 

● Διερεύνηση και αξιολόγηση των ειδικών προβλημάτων των ατόμων ή των ομάδων 

● Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού, υποστηρικτικού χαρακτήρα 

● Ανάπτυξη και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών 

● Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας (διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, 

έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.τ.λ.) 

● Συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων του 

ατόμου ή της οικογένειας 

● Τήρηση ατομικών φακέλων 

● Συμμετοχή και συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή 
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● Διασύνδεση και παραπομπή σε υπηρεσίες όπως: α) Περιφερειακής 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 ατόμων με αναπηρίες, στ) Φορείς υλοποίησης προ 

επαγγελματικών προγραμμάτων 

 

 

Έργο Εργοθεραπευτή /τριας 

 

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 ΑμεΑ 

● Βελτίωση δεξιοτήτων – Αύξηση της αυτοεκτίμησης του ατόμου με την παραγωγή 

διάφορων έργων 

● Συμμετοχή στη διαδικασία σίτισης ατόμων με βαριές αναπηρίες 

● Ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων 

● Συμμετοχή και συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή 

 

 

Έργο Κοινωνικού Φροντιστή 

 

Το έργο του κοινωνικού φροντιστή αφορά στην παροχή ατομικής υποστήριξης προς 

το χρήστη βάσει των αναγκών του. Συγκεκριμένα: 

● Ατομική υγιεινή, καθαριότητα 

● Υποστήριξη στο φαγητό 

● Υποστήριξη στην λήψη φαρμάκων 

● Υποστήριξη σε μεταφορά – μετακίνηση – συνοδεία 

● Συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή 

 

 

Έργο Εκπαιδευτή Τεχνικού 

 

Το έργο του εκπαιδευτή τεχνικών αφορά στην εκτέλεση προγραμμάτων δημιουργικής 

απασχόλησης σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνη του Κέντρου. 

 

 

Έργο Ψυχολόγου  

 

Το έργο του Ψυχολόγου σε ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με 

Αναπηρία είναι: 

● Ανίχνευση και διάγνωση αναγκών των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. 

● Ψυχολογική Υποστήριξη τόσο των ωφελουμένων όσο και των οικογενειών τους σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο 

● Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού περιεχομένου 

● Κατάρτιση προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης των γονέων των ωφελουμένων 

● Επιλογή και αγορά παιδαγωγικού υλικού 

● Παιδαγωγικό υλικό μέσω Η/Υ 

● Επαφή και συνεργασία με φορείς (μουσεία, εργαστήρια) για εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

εκπόνηση προγράμματος των ωφελουμένων 

● Σκοποί και στόχοι του προγράμματος του κάθε ωφελούμενου και αξιολόγηση (ενδιάμεση, 

τελική) κάθε σχολική χρονιά 
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● Προσπάθεια ενσωμάτωσης των ωφελουμένων (μέσω κοινών δραστηριοτήτων) με πλαίσια 

της περιοχής. 

● Σκοπός η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας. 

● Οργάνωση παραστάσεων, αθλητικών εκδηλώσεων κ.λ.π. 

● Επαφή με παρόμοιους φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εκπόνηση 

προγραμμάτων, ανταλλαγή ωφελουμένων και προσωπικού).  

 

 

 

Έργο Οδηγού 

 

Το έργο του οδηγού αφορά στην εκτέλεση μετακινήσεων / μεταφορών, σύμφωνα πάντα με 

τους κανόνες οδικής ασφάλειας και των ειδικών αρχών προστασίας κάθε ατόμου. 

Συγκεκριμένα: 

● Μεταφορά των ΑμεΑ από και προς το Κέντρο 

● Μεταφορά των ΑμεΑ σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών εκδρομών, επισκέψεων ή άλλων 

δραστηριοτήτων 

● Μεταφορές / μετακινήσεις ή άλλες εργασίες που του ανατίθενται από τον / την Υπεύθυνο 

/ νη του Κέντρου 

 

 

Έργο Βοηθητικού Προσωπικού 

 

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 τον / την Υπεύθυνη /νη του Κέντρου 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το προσωπικό του Κ∆ΑΠ –ΑμεΑ υποχρεούται:  

1. Να συμβάλλει µε όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία του Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ.  

2. Να υποστηρίζει τις οικογένειες των µελών. 

3. Να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του, παρακολουθώντας τις 

επιστημονικές εξελίξεις.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1. O αρμόδιος φορέας για το Κ∆ΑΠ – ΑμεΑ μπορεί να διοργανώνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.  

2. Το προσωπικό μπορεί να συμμετέχει σε σεμινάρια άλλων φορέων (Πανεπιστήμια – 

Σύλλογοι – Σχολές) µε απόφαση και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

  



9 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Στο ΚΔΑΠ –ΑμεΑ του Ν.Π.Ι.Δ. του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής 

Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» τηρούνται απαραίτητα και τα 

ακόλουθα βιβλία: 

α) βιβλίο συμβάντων 

β) βιβλίο παρουσίας ΑμεΑ 

γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου και όποιο άλλο βιβλίο ή 

έγγραφο εξυπηρετεί για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. του Σωματείου 

Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». 

 

Κάθε τροποποίηση, βελτίωση, προσαρμογή ή προσθήκη, στον παρόντα κανονισμό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί µε νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το ∆.Σ., αφού άκουσε την εισήγηση για τον εσωτερικό κανονισμό από τον Πρόεδρο, 

έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ∆ΑΠ-ΑμεΑ, ως ανωτέρω.  
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