
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΑμεΑ  

(παιδιών, εφήβων, ή και ενήλικων ανθρώπων με αναπηρίες)   

ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας έχει συσταθεί και ακολουθεί τις 
νομοθετικές απαιτήσεις του Ν 4756/2020 καθώς  της Υπουργικής Απόφασης 

Αριθ. Γ.Π..Δ11/.οικ.31930  ΦΕΚ 2240/β/31-5-2021). 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΙΜΙΟ.  

 

Η λειτουργία και ο εσωτερικός κανονισμός του ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ 

Μονοπρόσωπη ΑΕ  διέπεται από σύγχρονες αντιλήψεις και υιοθετείται παράλληλα 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 – πολιτειακού εποικοδομήματος να λάβει υπόψη του τις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας – πληθυσμού 

 

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. 

 

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 

 

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 

σχεδίασμά πολιτικών. 

 

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 προσέγγισης αυτής για την αναπηρία,  η μορφή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, κυρίαρχα θα είναι 



 

ανθρωποκεντρική θα κινείται πάντοτε  στην κατεύθυνση  εξασφάλισης της 

δημιουργικής απασχόλησης των ωφελουμένων, αλλά και την εξυπηρέτηση και 

εναρμόνιση της  οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των οικογενειών τους.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  

 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ 

 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων  με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΑμεΑ) 

ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ αποτελούν μονάδες δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών, εφήβων, ή και ενήλικων ανθρώπων με αναπηρίες, με 

νοητική υστέρηση αυτισμό, κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία, κλπ.   

 

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ εντάσσεται στο πλαίσιο νέων δράσεων – 

προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής 

αλληλεγγύης, για την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας για να  διαφυλάσσεται η 

οικογενειακή αλληλεγγύη, να εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και να 

προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή. 

 

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ δύναται για την επίτευξη των σκοπών του 

να συνεργάζεται  με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές 

υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, 

με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής του, με προνοιακά προγράμματα της 

Εκκλησίας καθώς και με εθελοντικές οργανώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 2.  

 

ΣΚΟΠΟΙ 

 

Οι σκοποί ίδρυσης και λειτουργίας  του ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ 

είναι:  

α) Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων ενήλικων ατόμων  με 

αναπηρίες,  

β) Η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων / ενήλικων ατόμων  με αναπηρία  

γ) Η στήριξη της οικογένειας  ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού 

αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας  

δ)  Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων / ενήλικων ατόμων  με 

αναπηρία  και των οικογενειών τους. 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 3.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την εκπλήρωση των σκοπών 

του, θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

παιδιών / εφήβων /ενήλικων ατόμων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη 

προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας. 

 Ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων/ενήλικων 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 παιδί / έφηβο με 

αναπηρία. 

 Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση 

των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / 

εφήβων με αναπηρίες. 

 Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες 

υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με 

αναπηρίες. 

 Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις 

κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής 

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 4.  

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΔΑΠ – ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ  

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 

Αριθ. Γ.Π..Δ11/.οικ.31930 (ΦΕΚ 2240/β/31-5-2021). 

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ Μον/πη ΑΕ Π.Ε. Λακωνίας,  έχει την έδρα του στην  

παρακάτω διεύθυνση : 

 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ 

ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ, εντός οικισμού Τ.Δ  ΓΟΥΝΑΡΗ  του  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ.  

ΑΡΘΡΟ 5. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Στα ΚΔΑΠ – ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ εγγράφονται παιδιά με αναπηρία, έφηβοι 

ή και ενήλικα άτομα  με αναπηρίες, με νοητική υστέρηση αυτισμό, κινητική αναπηρία 

ή πολλαπλή αναπηρία, κλπ.   

 

Η επιλογή των ωφελουμένων ακολουθεί τις προδιαγραφές της παρ 4 του άρθρου 1 

της Υπουργική Απόφαση Αριθ. Γ.Π..Δ11/.οικ.31930 (ΦΕΚ 2240/β/31-5-2021). 

Για την εγγραφή των παιδιών και εφήβων με αναπηρία υπάρχουν ορισμένες 

προϋποθέσεις,  που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ ΑμεΑ: 

 Να μην πάσχουν από κάποιο μεταδοτικό νόσημα. 

 Να μην πάσχουν από σοβαρό ψυχιατρικό νόσημα το οποίο χρήζει 

ψυχιατρικής αγωγής και αντιμετώπισης.  

 Να μην έχουν επικίνδυνα επιθετική συμπεριφορά. 

 

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλά και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 

πριν ή και μετά την εγγραφή του  ότι το ωφελούμενο άτομο με Αναπηρία 

αντιμετωπίζει θέματα/προβλήματα σχετικά με τα ανωτέρω ή και οτιδήποτε άλλο 

νόσημα που θα επηρεάζει και  δεν θα  διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ 

ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ, το ωφελούμενο ΑμεΑ θα αποβάλλεται με εισήγηση της Διεύθυνσης του 

ΚΔΑΠ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του.  

Όταν η συμμετοχή του ωφελούμενου δεν καλύπτεται μέσω συγχρηματοδοτούμενου 

προγράμματος, τότε εκείνος υποχρεούται αποκλειστικά  στην καταβολή μηνιαίας 

συνδρομής το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση του της Διεύθυνσης της 

εταιρείας.  

Η μηνιαία συνδρομή δυνητικά περιλαμβάνει, έξοδα μετακίνησης, συμμετοχή στις 

δημιουργικές δραστηριότητες του Κέντρου, ψυχολογική στήριξη και συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.  

Τα ασφαλιστικά ταμεία των ωφελουμένων,  μπορούν να καλύψουν το κόστος των 

θεραπευτικών και Ιατρικών πράξεων και την ημερήσια παραμονή των ωφελουμένων 

στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, όταν αυτό απαιτείται και επιστημονικώς 

είναι αποδεκτό.   



 

Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα τους υποδεικνύει η Διεύθυνση του Κέντρου 

Δημιουργικής Απασχόλησης. 

Για την εγγραφή, είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενου 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 παιδιού. 

3. Ατομικό Δελτίο Μαθητή. 

4. Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή Α’ βάθμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής, πριν την 1-9-2011 για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας 

του παιδιού. 

Σε κάθε περίπτωση για την εγγραφή των ωφελουμένων θα προσκομίζονται όλα τα 

προδιαγραφόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της Υπουργικής Απόφασης 

Αριθ. Γ.Π..Δ11/.οικ.31930 (ΦΕΚ 2240/β/31-5-2021). 

5. Σε  κάθε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή  υπερβαίνει τη 

δυναμικότητα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης με Αναπηρία,  λαμβάνονται 

υπόψη για την εγγραφή του ανθρώπου  με αναπηρία στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ 

ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ το παρακάτω κυρίαρχο κριτήριο:  

- Η Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.  

Προτεραιότητα εγγραφής ανεξαρτήτως κριτηρίων,  θα δίνεται στους ωφελούμενους 

με διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τον Δήμο Σπάρτης  

Δευτερευόντως και σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως κριτηρίων,  θα εξυπηρετούνται 

οι ωφελούμενοι του Ευρώτα και με προτεραιότητα σε αυτούς που διαμένουν μόνιμα  

στην πόλη της Σκάλας.   

Για όσες θέσεις απομένουν και μέχρι την πλήρωση της δυναμικότητας του Κέντρου 

Δημιουργικής Απασχόλησης, η χιλιομετρική απόσταση της μόνιμης κατοικίας από την 

έδρα του ΚΔΑΠ ΑμεΑ, θα αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο επιλογής και θα προηγούνται 

οι ωφελούμενοι με την μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της μόνιμης κατοικίας τους 

σε σχέση με την έδρα του ΚΔΑΠ ΑμεΑ (εντός οικισμού Τ.Κ. ΓΟΥΝΑΡΗ  του  ΔΗΜΟΥ 

ΣΠΑΡΤΗΣ).   

Σε κάθε περίπτωση και σε σχέση με το ανωτέρω κριτήριο της μόνιμης κατοικίας,  θα 

προηγούνται άτομα που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, 

πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και άτομα που οι γονείς τους 

βρίσκονται σε ανεργία, ή έχουν αναπηρία ή και  χρόνια πάθηση. 

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 

επαγγέλματος του.  

Οι εργαζόμενοι του ΚΔΑΠ ΑμεΑ,  δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών 

δεδομένων των εξυπηρετουμένων και την ασφαλή τους τήρηση. 

Κατά την περίοδο συμμετοχής των εξυπηρετούμενων στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ, όλοι 

ανεξαιρέτως  οι ωφελούμενοι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καλής 

συμπεριφοράς.  

Θα πρέπει να προσέρχονται στο ΚΔΑΠ με καθαρή και ευπρεπή ενδυμασία και με 

τρόπο που δεν προκαλούν δυσφορία σε άλλους χρήστες.  

Επίσης θα πρέπει να  συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια, απέχοντας από 

κάθε πράξη που προσβάλλει τα άλλα μέλη του Κέντρου και τους εργαζόμενους του.   

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, η ομάδα προσωπικού του Κέντρου Δημιουργικής 

Απασχόλησης θα ακολουθεί σύστημα συνεπειών,  ανάλογα προσαρμοσμένων με την 

κάθε περίπτωση. 

Η Διοίκηση του ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ  μετά από τεκμηριωμένη 

εισήγηση του διευθυντή αλλά και των εργαζόμενων του ΚΔΑΠ μεΑ, θα 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 των ωφελουμένων.  

Για την εγγραφή των ωφελουμένων επιπλέον των ανωτέρω  απαιτούνται τα εξής:  

 Για ωφελούμενους  της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» για την εγγραφή των ωφελουμένων,  απαιτείται επιπλέον 

και αντίγραφο της Εντολής Τοποθέτησης της Ε.Ε.Α.Τ.Α.  

 Για μη ωφελούμενες της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» η διοίκηση μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο κρίνει 

απαραίτητο (π.χ. αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος 

οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος κ.τ.λ.) 

 

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται: 

1. Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» αμέσως μετά την παραλαβή των εντολών τοποθέτησης 

από τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης της Πράξης. 

2. Για μη ωφελούμενες της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές 

θέσεις εξυπηρετουμένων στο Κέντρο. 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 6.  

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ θα λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως 

Παρασκευή) με ωράριο που θα  εξυπηρετεί τις ανάγκες των ωφελούμενων . 

Πιο  συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας  του ΚΔΑΠ ΑμεΑ  θα διακρίνεται σε (2) 

βάρδιες λειτουργίας, οι οποίες θα έχουν ως εξής :  

Α’ Βάρδια : από τις 06:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.  

Β’ Βάρδια:  από τις 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. 

Η μεταφορά των ωφελουμένων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός ωραρίου 

λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης και θα πραγματοποιείται με 

ίδια μεταφορικά μέσα 

Για τη μεταφορά των ωφελουμένων επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις 

μεταφοράς με εταιρείας παροχής μεταφορικού έργου προσώπων/ ατόμων με 

αναπηρία.  

Τα Σαββατοκύριακα ή και ημέρες αργιών το ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ 

από 08:00 π.μ. – 22:00 μ.μ.  θα μπορεί να διενεργεί διαλέξεις, ημερίδες, 

ενημερώσεις, εκδηλώσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα  σχετική με την 

δημιουργική απασχόληση, με την αναπηρία, με την απασχόληση, την εκπαίδευση,  

κλπ  

Το ωράριο λειτουργίας θα μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των εξυπηρετούμενων  ατόμων με Αναπηρία.  

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης,  θα διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις 

επίσημες θεσμοθετημένες πολιτειακές και θρησκευτικές αργίες και κατά τις αργίες 

λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή και του εορτασμού του Πολιούχου 

Αγίου της πόλης του Πύργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΔΑΠ ΑμεΑ. 

 

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ  στελεχώνεται από το απαραίτητο 

προσωπικό όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 14 της  Υπουργικής  Απόφασης 

Αριθ. Γ.Π..Δ11/.οικ.31930 (ΦΕΚ 2240/β/31-5-2021). 

Στο ΚΔΑΠ μεΑ μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα 

με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων (π.χ. Νοσηλευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι 

κλπ.).  



 

Οι εργαζόμενοι πέραν των μισθωτών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης θα 

απασχολούνται και με ευέλικτες μορφές απασχόλησης (π.χ. παροχή υπηρεσιών, 

μισθωτοί ορισμένου χρόνου, εξωτερικοί συνεργάτες, κλπ)  

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ θα υποβάλλουν  πιστοποιητικό 

υγείας το οποίο θα ανανεώνεται ανά δύο έτη, καθώς και Πιστοποιητικό Ποινικού 

Μητρώου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα επιμέρους θέματα που αφορούν μισθοδοσία εργαζομένων, ωράρια 

απασχόλησης, καθηκοντόλογιο  κλπ  θα ρυθμίζονται βάση της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας αλλά βάση των ακαδημαικών - επαγγελματικών δικαιωμάτων και 

προσόντων όπως σε κάθε περίπτωση προκύπτει από τα προσόντα τους.  

Με απόφαση της διοίκησης της εταιρείας θα ορισθεί Διευθυντής/Υπεύθυνος 

λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΑμεΑ,  Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ ανάλογα με την εμπειρία και τα 

επιστημονικά του προσόντα στο σχετικό αντικείμενο.  

Ο / Η Διευθυντής/ Υπεύθυνος λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΑμεΑ της δομής, θα  ασκεί τα 

καθήκοντα της θέσης αυτής επ’ πλέον των κύριων καθηκόντων του. 

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και 

να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του.  

Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του, το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΑμεΑ θα  

πρέπει να προάγει και να ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την 

ενεργή συμμετοχή των ωφελουμένων ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των 

δράσεων δημιουργικής απασχόλησης  κλπ αλλά και στα πλαίσια λειτουργίας  της 

δομής.  

Οι εργαζόμενοι του ΚΔΑΠ ΑμεΑ,  δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών 

δεδομένων των εξυπηρετουμένων ατόμων με αναπηρία  και την ασφαλή τους 

τήρηση. 

Κατά την περίοδο απασχόλησης του  στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ, όλοι ανεξαιρέτως  οι 

εργαζόμενοι  θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καλής συμπεριφοράς.  

Θα πρέπει να προσέρχονται στο ΚΔΑΠ στην ώρα τους,  με καθαρή και ευπρεπή 

ενδυμασία και να εκτελούν με επιμέλεια, με υπομονή και επιμονή και  επιστημοσύνη 

τα καθήκοντα τους.  

Κυρίαρχα θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια, απέχοντας από 

κάθε πράξη που προσβάλλει τους συναδέλφους, την εταιρεία αλλά κυρίαρχα τους 

ωφελούμενους.  

Οι εργαζόμενοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, θα αξιολογούνται στα πλαίσια  

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΔΠΑ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ 

ΑΕ.  Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται τόσο από την διοίκηση της εταιρείας, όσο 

και από το σύνολο των εμπλεκομένων (ωφελούμενοι, εργαζόμενοι, 



 

μητέρες/κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες ,κλπ ) στην παραγωγική διαδικασία του 

ΚΔΑΠ.  

Η αξιολόγηση θα είναι ανώνυμη και θα στηρίζεται σε αξιόπιστη τεχνική και 

επιστημονική μεθοδολογία, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.  

Σε κάθε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης εργαζομένου, θα ακολουθούν συστάσεις 

προς συμμόρφωση από την διοίκηση και σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα 

ακολουθείται  σύστημα  διοικητικών συνεπειών,  ανάλογα προσαρμοσμένων με την 

κάθε περίπτωση. 

Η Διοίκηση του ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ  μετά από τεκμηριωμένη 

εισήγηση του διευθυντή, θα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή της 

συνεργασίας σε όποια περίπτωση κριθεί ότι ο εργαζόμενος  δεν τηρεί τα 

συμφωνηθέντα .  

Το προσωπικό του Κέντρου υποχρεούται να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις 

υπηρεσίες που παρέχει. 

ΑΡΘΡΟ 8.  

ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ θα  

έχει η διοίκηση της εταιρείας, το οποίο θα ελέγχει την πορεία και εξέλιξη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της δομής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ θα τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα 

αρχεία 

 Ατομικοί φάκελοι.  

Για τον κάθε εξυπηρετούμενο με την αίτηση εγγραφής, τα δικαιολογητικά 

εγγραφής, το κοινωνικό ιστορικό και το δελτίο αξιολόγησης και παρακολούθησης 

 

 Βιβλίο ή φάκελοι δραστηριοτήτων.  

Στο βιβλίο θα καταγράφονται καθημερινά οι δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι 

ωφελούμενοι σε ομάδες ή ατομικά βάση του προγράμματος.  Θα συμπληρώνεται 

από την κάθε επιστημονική και τεχνική ειδικότητα που απασχολεί δημιουργικά ή 

θα παρέχει υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους. 

 

 Βιβλίο συμβάντων.  



 

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.  

 

 Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού. 

 

 Βιβλίο ή κατάσταση επισκεπτών.  

 

Τα ανωτέρω είναι δυνατόν να τηρούνται και ηλεκτρονικά .  

 

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία του ΚΔΑΠ ΑμεΑ  ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ 

που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με 

απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας .  

ΑΡΘΡΟ 10ο. 

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 

τροποποίησής του, απαιτείται απόφαση της διοίκηση της εταιρείας που θα 

αποφασίζει σχετικά με την αναθεώρηση ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 

λειτουργίας. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται 

αποκλειστικά και μόνο εγγράφως 

ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
(ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΑμεΑ) 

Αράτου 16, 262 21 – ΠΑΤΡΑ 
ΑΦΜ 801376457 Α’ ΠΑΤΡΩΝ 

Υποκ/μα: Τ.Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ  
231 00 - ΣΠΑΡΤΗ  

Τηλ.: 2731 089 185  Κιν. 6936803282 

Ε-mail: sparti@diaplasis.com.gr  
www.diaplasis.com.gr 
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