ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΚΥΤΤΕΑ είναι δομή κοινωνικής πρόνοιας,
στην οποία απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για
ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη δομή αυτή μπορεί να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή
αισθητηριακές αναπηρίες.
Σκοπός του ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και η προαγωγή των
δεξιοτήτων τους, καθώς και υγιών προτύπων κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης με την
εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών
δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής
ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και
επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι
τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την
κοινωνικοποίησή του.
Παράλληλος στόχος των ΚΔΑΠ είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων
παιδιών στην αγορά εργασίας. Στην κοινωνική αποστολή των ΚΔΑΠ εντάσσεται και η παροχή
υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης
ημέρας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για την εκπλήρωση των σκοπών του ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ, προβλέπεται να παρέχονται οι παρακάτω
υπηρεσίες:
•

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μάθησης (γλώσσα - ανάγνωση - γραφή, φιλαναγνωσία,
μαθηματικά, δημιουργική έκφραση: εικαστικά - μουσική, αθλητισμός, φυσικές επιστήμες,
τεχνολογίες, κ.λ.π.) οι οποίες είναι χρήσιμες, όχι μόνο για την κοινωνικοποίηση και εξέλιξη
των παιδιών, καθώς απαιτείται η εμπλοκή τους, αναφορικά με το πολιτιστικό και το φυσικό
τους περιβάλλον, όσο και για την προετοιμασία τους στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης

•

υγιεινή και ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με
την ανάπτυξη ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων

•

υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπτυξη δημιουργικότητας
και φαντασίας

•

ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

•

υποστήριξη της μελέτης των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας

•

ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες
υπηρεσίες, αν αυτό χρειαστεί.

Για την προαγωγή υγιών προτύπων κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης το ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ
οργανώνει δράσεις και εργαστήρια που προάγουν και κατατείνουν:
α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,
β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και
εκφοβισμού,
γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,
δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,
ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,
στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής
διατροφής,
ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.
Με αφετηρία τον μήνα Σεπτέμβριο, η δομή οργανώνει δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί
μέρους σκοπού της προηγούμενης παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.
Οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι
πολύπλευρες. Κάθε παιδί απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση σε τουλάχιστον τρεις (3)
διαφορετικές και μη συναφείς μεταξύ τους δημιουργικές δραστηριότητες, πλέον των
προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι δράσεις της προηγούμενης παραγράφου
είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συνδυαστικά στο πλαίσιο των επιμέρους εβδομαδιαίων
δημιουργικών δραστηριοτήτων.
Ενδεικτικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης περιλαμβάνουν τα εξής εργαστήρια:
-

Εικαστικών Τεχνών (πχ. σχέδιο, ζωγραφική με διάφορα μέσα, κολλάζ, κατασκευή
κοσμήματος, μαλλί, γλυπτική με γύψο και πηλό, ψηφιδωτό)
Φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής (πχ. ανάγνωση ελληνικής και ξένης παιδικής
λογοτεχνίας και κόμικς, λέσχη βιβλίου, εργαστήρι δημοσιογραφίας)
Θεατρικής αγωγής (πχ. θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμός, παιχνίδια ρόλων,
δραματοποίηση ιστοριών)
Τέχνης και Πολιτισμού (πχ. γνωριμία με καλλιτέχνες, μουσεία, χώρους πολιτισμού,
κινηματογράφος)
Περιβαλλοντικής Αγωγής (πχ. γνωριμία με το περιβάλλον, κατασκευές από ανακυκλώσιμα
υλικά)
Μουσικής (πχ. δραματοποίηση ήχου, μουσικές δραστηριότητες και παιχνίδια, χορωδία)
Επιστημών και Τεχνολογίας (πχ. STEM, ρομποτική, εργαστήριο υπολογιστών)
Παιχνιδιού (πχ. παιχνίδια γνώσεων, επιτραπέζια, κινητικά, διαδραστικά ή ελεύθερο
παιχνίδι)
Κίνησης και Αθλητισμού (πχ. παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί, σύγχρονος χορός,
αυτοσχεδιασμός, γυμναστική, γιόγκα για παιδιά)
Υγιεινής Διατροφής (πχ ομάδες τροφίμων, θρεπτική αξία των τροφών, μαγειρική)
Ευαισθητοποίησης για Κοινωνικά Ζητήματα (πχ. σεβασμός στη διαφορετικότητα,
πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και εκφοβισμού)

Το ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ αντιμετωπίζει την αποκλίνουσα συμπεριφορά των φιλοξενούμενων παιδιών
με συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου τέτοιου είδους

συμπεριφορές να προλαμβάνονται, να εντοπίζονται εγκαίρως και να αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά. Φαινόμενα βίας, εκφοβισμού, επιθετικότητας, φιλονικιών και συγκρούσεων
μεταξύ των παιδιών προλαμβάνονται με την καλλιέργεια υγειών προτύπων και την ανάπτυξη
θετικού κλίματος και αντιμετωπίζονται με προγράμματα παρέμβασης που βασίζονται στην
εμπλοκή των παιδιών, στη διαπραγμάτευση και τη λήψη αποφάσεων με συναίνεση. Μέσα
από τις ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, τα παιδιά
καλλιεργούν την ικανότητα να δρουν υπεύθυνα και αναπτύσσουν θετικά πρότυπα κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων, μέσα σε ένα ασφαλές, θετικό και υποστηρικτικό κλίμα για τις ανάγκες
τους.

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ στεγάζεται στο ισόγειο και τον ημιώροφο του κτιρίου στην οδό
Παπαχριστοπούλου 4-6, 30300, Ναύπακτος.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001) και θα
προσαρμοστούν στις προβλέψεις της Υπουργικής απόφασης Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ
2332/τ.Β/02-06-2021) ως προς την προσβασιμότητα τους από άτομα με αναπηρία, μέχρι την
31η.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012(Α΄ 79).

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στο ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5-12 ετών με καλή υγεία. Επίσης
εγγράφονται παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Δεν γίνονται
δεκτά παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ίδιου
και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού
και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού
ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της
κατοικίας του. Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση
εξουσιοδότησης προς τον φορέα για τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της
παρ. 1 του άρθρου 8 της Υπουργικής απόφασης Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ
2332/τ.Β/02-06-2021).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
3. 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).
Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική
μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.
4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΟΕ θεωρεί απαραίτητο.
5. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί από το χρηματοδότη φορέα.

Τα φιλοξενούμενα παιδιά επιλέγονται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΟΕ, με βάση τα
κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα
χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη
ωφελούμενων σε ΚΔΑΠ. 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 ΚΔΑΠ, 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, 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.
Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής που αναφέρεται σε
προηγούμενη παράγραφο, κατάλογος με κατ’ αύξοντα αριθμό αναφορά των αιτούντων
υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας εντός πέντε (5) ημερών από την
εκπνοή των προθεσμιών των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 8 της Υπουργικής
απόφασης Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ 2332/τ.Β/02-06-2021).
Μετά την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας, τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται κατά
προτεραιότητα από αιτούντες με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής τους.
Τα δίδακτρα για τους αιτούντες που δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, ορίζονται
κάθε χρόνο από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΟΕ.
ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Η φιλοξενία παιδιού δύναται να διακόπτεται με απόφαση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ
ΟΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του.
β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν
είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον
γονέα ή κηδεμόνα.
γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, δεν
συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.
δ) Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων
ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσμίας.
Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται σύμφωνα με το άρθρο 4.
ΑΡΘΡΟ 6: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ λειτουργεί μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου των σχολείων της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε δύο (2) βάρδιες το ανώτερο. Η βάρδια δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4)
ώρες το δε ωράριο λειτουργίας του Κέντρου δεν δύναται να λήγει μετά τις 10.00 μ.μ.. Ως σχολικό
ωράριο νοείται το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο αριθμός των φιλοξενουμένων παιδιών
σε κάθε βάρδια καθορίζεται υποχρεωτικά με βάση το εμβαδό των αιθουσών της Υπουργικής
Απόφασης Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001), τηρουμένης της εκεί οριζόμενης

αναλογίας τετραγωνικών μέτρων ανά φιλοξενούμενο παιδί, δεν δύναται δε να υπερβαίνει τον
οριζόμενο στην άδεια λειτουργίας.
Η έγκριση του ωραρίου, των βαρδιών λειτουργίας του Κέντρου και του ωραρίου του αποτελούν
περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση αδείας λειτουργίας, στο σώμα της οποίας αναγράφονται
ρητά.
Το ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ δύναται να λειτουργεί και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης του
διδακτικού έτους και της έναρξης του επομένου. Κατά τη λειτουργία του σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, το ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ δύναται να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας του, για τη
λειτουργία του και τις πρωινές ώρες ενημερώνοντας την αδειοδοτούσα αρχή μέσω ηλεκτρονικής
εφαρμογής. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου η δημιουργική απασχόληση κάθε
φιλοξενούμενου παιδιού δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
Στο ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ θα απασχολούνται έως 45 παιδιά 5-12 ετών ανά βάρδια. Το χειμερινό ωράριο
λειτουργίας (όταν τα δημόσια σχολεία λειτουργούν) είναι 13:30-21:30 (1η βάρδια: 13.30-17.30,
2η βάρδια 17:30- 21:30). Το θερινό ωράριο λειτουργίας (όταν τα δημόσια σχολεία είναι κλειστά)
είναι 08:00-16:00 (1η βάρδια: 8:00-12:00, 2η βάρδια 12:00- 16:00).
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τα ΚΔΑΠ δεν λειτουργούν τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και
γενικά τις ημέρες που έχουν καθοριστεί ως αργίες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ στελεχώνεται σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252
(ΦΕΚ 2332/τ.Β/02-06-2021) από:
α) Εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που
πρόκειται να αναπτυχθούν και με γνώμονα την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών, στην οποία
απευθύνονται το ΚΔΑΠ. Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο προσωπικό
πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της
αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο
Κέντρο. Οι τίτλοι σπουδών και το βιογραφικό των εργαζομένων φυλάσσονται στη δομή και
επιδεικνύονται κατά τους διενεργούμενους ελέγχους.
Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/φιλοξενούμενων παιδιών είναι δύο (2) άτομα ανά
είκοσι πέντε (25) παιδιά.
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο εξειδικευμένο προσωπικό φροντίζουν να παρέχονται
απρόσκοπτα οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.
Συγκεκριμένα:
α. Σχεδιάζουν και υλοποιούν ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης,
σύμφωνα με την ειδικότητά τους με γνώμονα την ηλικιακή κατηγορία και τα ενδιαφέροντα των
παιδιών.
β. Φροντίζουν ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν μέσα από τη δημιουργική απασχόληση, φαντασία
και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση.

γ. Προσπαθούν να εντοπίσουν και να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών
και να συμβάλουν στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.
δ. Εκπαιδεύουν τα παιδιά στην τήρηση κανόνων λειτουργίας που σκοπούν στην εύρυθμη
λειτουργία της δομής, αντιμετωπίζουν φαινόμενα αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών, και
αναπτύσσουν θετικό και συνεργατικό κλίμα για την πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού.
ε. Μεριμνούν για την ομαλή λειτουργία του ΚΔΑΠ και συνεργάζονται με παιδιά και γονείς για την
αντιμετώπιση προβλημάτων.
Από το εξειδικευμένο Προσωπικό του Κέντρου ορίζεται ως Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο
Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, πλέον των κυρίων καθηκόντων του.
α. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του εξειδικευμένου προσωπικού και τους συνδράμει
προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.
β. Είναι υπεύθυνος/η για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασμό του ΚΔΑΠ με τα αναγκαία και
λοιπά υλικά, για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεσή τους καθώς και για την λοιπή εν γένει
περιουσία του ΚΔΑΠ, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ
ΟΕ.
γ. Συντάσσει τις μισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού του κέντρου και υπολογίζει με βάση
τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες κλπ) που προκύπτουν, σε
συνεργασία με το λογιστή της επιχείρησης.
δ. Τηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης στα οποία καταχωρεί όλες τις από το νόμο απαιτούμενες
εγγραφές.
ε. Πραγματοποιεί τις εισπράξεις της επιχείρησης.
στ. Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση γενικά των λογαριασμών του ΚΔΑΠ, τη συγκέντρωση των
παραστατικών στοιχείων της διαχείρισης και την φύλαξη και ταξινόμηση όλων των δικαιολογητικών
εισπράξεων και πληρωμών έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της διαχείρισης σε οποιοδήποτε
χρόνο.
β) Προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών.
Το προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των
εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από
τον υπεύθυνο του Κέντρου.
Για την πρόσληψη εργαζομένου στο ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ (εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό
καθαριότητας, προσωπικό βοηθητικών εργασιών) απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας,
το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία
προσκομίζεται ανά τετραετία. Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για
κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της σωματικής βλάβης
και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς
και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339, 342,348,
348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.
Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, να εκτελεί τα
καθήκοντά που του αναθέτουν και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

