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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 8 /15-6-2016 Συνεδρίασης, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης.
Αριθµός Απόφασης :180/2016
Θέµα: Έγκριση ενιαίου κανονισµού λειτουργίας για
τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.∆.ΑΠ.),
που πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά
στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης
Στη Νέα Σµύρνη και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 15-6-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Σµύρνης, κατόπιν της υπ. αριθµ. πρωτ. 20422/106-2016 πρόσκλησης της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους
Συµβούλους και τον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/10 την 20-5-2016
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί
συνόλου 41 µελών βρέθηκαν παρόντα (33) µέλη ήτοι :
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:
ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1.
22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2.
23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
3.
24. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΑΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
4.
25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
5.
26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6.
27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
7.
28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8.
29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΓΙΑΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9.
30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΙΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.
31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
12. ∆ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΚΛΕΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
41. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οι απουσιάζοντες αν και νόµιµα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :
1. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
2.
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
4.
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
5. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
6.
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
7. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
8.
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ης

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ∆ήµαρχος Ν. Σµύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος
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Η κ. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ΄ αριθµ. 8ης Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της 15/6/2016 και εισηγούµενη το 22ο Θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης, διαβάζει
την Εισήγηση – Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:
Κυρία Πρόεδρε,
Παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο Σώµα να λάβει απόφαση:
α. για την λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.∆.ΑΠ.) που πρόκειται να
λειτουργήσουν για πρώτη φορά στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης από την αρχή της νέας Σχολικής χρονιάς.
β. για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας των δοµών Κ∆ΑΠ που θα λειτουργούν υπό την ευθύνη
του ∆ήµου Νέας Σµύρνης. Τα Κ∆ΑΠ θα λειτουργήσουν στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράµµατος
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, « Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζώης» για το έτος 2016-2017.
Το πρόγραµµα έχει ετήσια διάρκεια αλλά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των κοινωνικών δράσεων του
νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 οπότε και θα βρίσκεται σε ισχύ για όλη αυτή τουλάχιστον την περίοδο.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Έχουν αποχωρήσει οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Πούλιος Κων/νος, Ζαβός Αλέξανδρος, Σιούτας
Νικόλαος, Πάγκαλης Ανδρέας, Βαµβουρέλλη Μαρία, Καταλειφός Θεόφιλος, Γρηγοράκης
Εµµανουήλ, Φραγκούλης Ιωάννης, Αναγνωστοπούλου Μαρία & Σουρβίνος Άγγελος, ενώ έχει
προσέλθει ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Κονιδάρης ∆ιονύσιος)
Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το ∆ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη του:
• Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10
• Την υπαρ. 255/2016 συνηµµένη Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Αντιδήµαρχος Παιδείας κ. Συρίγος Πολύδωρος, ο οποίος πρότεινε τα εξής:
Στο άρθρο «Κτηριακές Εγκαταστάσεις»:
• Να καταργηθεί το 4ο Κ.∆.ΑΠ.- 5ο Γυµνάσιο
• Στο 1ο Κ.∆.ΑΠ. – 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο, η δυναµικότητα σε παιδιά να αυξηθεί κατά (20)
• Στο 2ο Κ.∆ΑΠ. – 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο η δυναµικότητα σε παιδιά να αυξηθεί κατά (13)
• Στο 3ο Κ.∆ΑΠ. – Σ.Σ 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο – Αγ. Ανδρέας – 7ο Νηπιαγωγείο η δυναµικότητα σε
παιδιά να αυξηθεί κατά (105)
Στο άρθρο «Ωράριο λειτουργίας» Το χειµερινό ωράριο λειτουργίας να διορθωθεί σε 16:30 έως 20:30 και
το Θερινό να διορθωθεί σε 9:00 έως 13:00.
Στο άρθρο «Προσωπικό παρ. β. – Υπεύθυνος λειτουργίας …έως … από το προσωπικό της δοµής» να
διορθωθεί σε «…από το Τακτικό προσωπικό του ∆ήµου…»
µετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει µε (21) θετικές ψήφους:

•
•

Την λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.∆.ΑΠ.) που πρόκειται να
λειτουργήσουν για πρώτη φορά στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης από την αρχή της νέας Σχολικής χρονιάς.
Τον κανονισµό λειτουργίας των δοµών Κ∆ΑΠ που θα λειτουργούν υπό την ευθύνη του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης. Τα Κ∆ΑΠ θα λειτουργήσουν στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράµµατος της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, « Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζώης» για το έτος 2016-2017.
Το πρόγραµµα έχει ετήσια διάρκεια αλλά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των κοινωνικών δράσεων
του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 οπότε και θα βρίσκεται σε ισχύ για όλη αυτή τουλάχιστον την περίοδο
Ο Κανονισµός έχει ως εξής:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
των «ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ» (Κ.∆.ΑΠ.)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.ΑΠ.) είναι Μονάδες ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών µε καλή υγεία, ηλικίας 5-12 χρόνων.
Η λειτουργία των δοµών είναι σύµφωνη µε τα όσα ορίζονται στην υπ΄αριθµ.Π1β/Γ.Π.οικ. 14951-2001
(ΦΕΚ 1397/τ Β/22-10-2001) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Υπουργική απόφαση υπ΄
αριθµ. Π1β/ΓΠ οικ. 30411/2002 (ΦΕΚ 395/τ.Β΄/02-04-2002) και την Υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ
Π1β/Γ.Π.οικ.109707 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1849/τ. Β΄/03-09-2009).
Σκοπός των Κ.∆.Α.Π. είναι η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισµένο χρονικό διάστηµα της
ηµέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µε ατοµική ή οργανωµένη
δραστηριότητα ή µέσα από οργανωµένες οµάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των
εργαζοµένων και µη γονιών.
Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, µπορούν να διασυνδέονται µε τις εκπαιδευτικές
µονάδες, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής περιβαλλοντικής, τοπικής παρέµβασης
µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη τους.
Στα Κ∆ΑΠ θα δύναται η δυνατότητα για αθλοπαιδίες, εικαστικά, πολιτισµό, πρόγραµµα ORF (
Μουσικοκινητική Αγωγή), παραδοσιακούς και µοντέρνους χορούς, πληροφορική, µπαλέτο, ρυθµική
γυµναστική, µπάσκετ, πολεµικές τέχνες, στίβο, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, ενόργανη γυµναστική, θεατρικό
παιχνίδι, σκάκι, και βοήθεια στη σχολική µελέτη, εκµάθηση ξένων γλωσσών µέσα από το παιχνίδι.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ανώτατο όργανο διοίκησης των Κ.∆.ΑΠ. είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στα Κ∆ΑΠ, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, προβλέπεται να παρέχονται υπηρεσίες όπως :
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων µάθησης ( γλώσσα- ανάγνωση – γραφή, φιλαναγνωσία,, µαθηµατικά,
δηµιουργική έκφραση: εικαστικά, αθλητισµός, φυσικές επιστήµες, τεχνολογίες κλπ. ) 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, αλλά και για την προετοιµασία τους στις
επόµενες βαθµίδες εκπαίδευσης.
.Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών µε την ανάπτυξη
ατοµικής και οµαδικής δραστηριότητας
.Υλοποίηση προγραµµάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης ανάπτυξης δηµιουργικότητας και
φαντασίας.
.Ανάπτυξη φιλικών δεσµών και κοινωνικών σχέσεων
.Ανάπτυξη προγραµµάτων οικογενειακής συµβουλευτικής µε δυνατότητα παραποµπής σε
εξειδικευµένους φορείς όπου αυτό είναι απαραίτητο.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Κ.∆.ΑΠ. πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
ορίζονται στην Υπουργική απόφαση αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14851 (ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/22-10-2001).
Συγκεκριµένα οι χρησιµοποιούµενοι χώροι, µετά την παραχώρηση από το ∆ήµο θα διαθέτουν:
.Αίθουσες απασχόλησης επιφάνειας τουλάχιστον 30 τ.µ. για 15 παιδιά,
.Αίθουσες µουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, επιφάνειας, τουλάχιστον 40 τ.µ,
.Αίθουσες κατασκευών επιφάνειας τουλάχιστον 30 τ.µ., µε νιπτήρες, για 15 παιδιά
.Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.µ,
.Αποθήκες, W.C,
τα οποία θα λειτουργούν στους παρακάτω χώρους:
Προτεινόµενα Κ.∆.ΑΠ. - Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – του ∆ΗΜΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ
1ο Κ.∆.ΑΠ.
7ο ∆ηµοτικό Σχολείο
∆ιεύθυνση :.Ευξείνου Πόντου κ’ Αγίων Σαράντα, 17341 Αγ. ∆ηµήτριος
Με δυναµικότητα :220 παιδιά
2ο Κ.∆.ΑΠ.
12ο ∆ηµοτικό Σχολείο
∆ιεύθυνση : Παρασκευοπούλου 37-39, 17122 Ν. Σµύρνη
Με δυναµικότητα : 213 παιδιά
3ο Κ.∆.ΑΠ.
Σχολικό Συγκρότηµα: 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο – Άγιος Ανδρέας – 7ο Νηπιαγωγείο
∆ιεύθυνση : Κράτητος και Αποστολάκη, 17121 Ν. Σµύρνη
Με δυναµικότητα : 305 παιδιά

ΝΕΑΣ

∆ύνανται να λειτουργήσουν στους παραπάνω χώρους τµήµατα εκµάθησης παραδοσιακών και µοντέρνων
χορών, µπαλέτου, ρυθµικής γυµναστικής, µπάσκετ, πολεµικές τέχνες, στίβου, ποδόσφαιρου, βόλεϊ,
ενόργανης γυµναστικής, θεατρικού παιχνιδιού, µουσικοκινητικής, εργαστήρια εικαστικών και πολιτισµού,
εργαστήρια πληροφορικής, µαθηµάτων σκάκι, βοήθεια στη σχολική µελέτη. Τα τµήµατα τα οποία θα
δηµιουργηθούν εξαρτώνται από τον αριθµό τον µαθητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Τα παιδιά
µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συµµετέχουν σε περισσότερο από µία δραστηριότητες
ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών που θα συµπληρωθούν ανά τµήµα. Η κάθε δραστηριότητα θα
επαναλαµβάνεται από τρεις έως πέντε φορές την εβδοµάδα.
Απαραίτητη κρίνεται και η συνεργασία µε παιδίατρο που θα παρακολουθεί την οµαλή λειτουργία του
Κ∆ΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Στα Κ.∆.ΑΠ. εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5 -12 χρόνων. Επίσης εγγράφονται παιδιά µε ελαφριάς µορφής
κινητικά ή αισθητηριακά προβλήµατα, µε προσκόµιση σχετικής ιατρικής γνωµάτευσης για την ικανότητα
συµµετοχής τους. Τα εγγραφόµενα παιδιά θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαµένουν σε όµορη περιοχή,
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµένη
κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται :
α. Αίτηση γονέα ή κηδεµόνα
β. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού
γ. Βεβαίωση γιατρού του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή Ασφαλιστικού Οργανισµού για την κατάσταση υγείας του
παιδιού
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δ. Αντίγραφο της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της Εφορίας του
προηγουµένου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική
δήλωση, βεβαίωση της οικείας ∆ΟΥ.
ε. Βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ όταν πρόκειται για ανέργους γονείς.
στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κρίνει απαραίτητο.
Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού γέννησης.
Η επιλογή των παιδιών γίνεται µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου και µετά από
εισήγηση του/της Υπευθύνου του Κέντρου. Κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονοµική
κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής. Προηγούνται τα παιδιά που επιλέγονται ως
ωφελούµενοι από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς και αυτά προέρχονται από οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα,
παιδιά πολύτεκνων και µονογονεϊκών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων µε σωµατική ή πνευµατική
αναπηρία.
Τα κριτήρια επιλογής - εγγραφής των ωφελουµένων τέκνων, προσαρµόζονται κάθε φορά στο εκάστοτε
θεσµικό πλαίσιο:
Της τροποποίησης και κωδικοποίησης της µε αριθµό 0.8363/3.1434/29-04-2010 (ΦΕΚ 556/τ.Β΄) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου –
∆ιαδικασία Εφαρµογής της Πράξης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»,
συγχρηµατοδοτούµενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» ή όπως τροποποιηθεί και ισχύσει.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα Κ.∆.Α.Π. θα λειτουργούν µε χειµερινό ωράριο από τις 16.30 έως 20.30 όπου λειτουργεί ολοήµερο
σχολείο, αλλιώς 14.30 έως 21.00 και θερινό ωράριο από τις 9.00 έως τις 13.00 καθηµερινά και από
∆ευτέρα έως Παρασκευή, όλες τις εργάσιµες ηµέρες, σε µία βάρδια, µε την ως άνω οριζόµενη
δυναµικότητα.
Τα Κ∆ΑΠ διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασµού
εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασµού του Πολιούχου Αγίου του ∆ήµου καθώς και όταν υπάρχουν
εκπαιδευτικές υποχρεώσεις στους χώρους υποδοχής.
Τα Κ∆ΠΑ µπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους θερινούς µήνες ανάλογα µε τις
τοπικές ανάγκες και µετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κάθε Κέντρο στελεχώνεται σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ
1397/τ.Β’/22-10-2001) ως εξής:
α. Εξειδικευµένο προσωπικό, για την δηµιουργική απασχόληση, ανάλογα µε τις δραστηριότητες που θα
αναπτυχθούν.
Ενδεικτικά αναφέρουµε :
Παιδαγωγός
Νηπιαγωγός
Γυµναστής
Καθηγητής µουσικής
Καθηγητής πληροφορικής
Καθηγητής ζωγραφικής
∆άσκαλος χορού
Θεατρολόγος
Ιατρός
Παιδίατρος
Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών µε τη
δηµιουργική απασχόληση, σχολών της ηµεδαπής ή ισότιµων, της αλλοδαπής.
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Η αναλογία εξειδικευµένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτοµα ανά 25 παιδιά. Στο Κέντρο δύναται να
απασχοληθούν µετά από αξιολόγηση των αναγκών, και εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευµένων
ειδικοτήτων (π.χ. Ιατρός )
β. Υπεύθυνος λειτουργίας - προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών
Με απόφαση του ∆ήµου Νέας Σµύρνης θα ορίζεται Υπεύθυνος, Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ µε την µεγαλύτερη
εµπειρία στο σχετικό αντικείµενο, που θα προέρχεται από το Τακτικό προσωπικό του ∆ήµου.
Ο Υπεύθυνος ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του. Συνεργάζεται
µε το εξειδικευµένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν µέσα από την δηµιουργική
απασχόληση, φαντασία και έµπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση.
Το εξειδικευµένο προσωπικό θα πρέπει να εντοπίζει και να καλλιεργεί τις ικανότητες και δεξιότητες του
παιδιού, να συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την οµαλή ένταξή του στην κοινωνία.
Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου για οποιοδήποτε θέµα αφορά τη λειτουργία των
δοµών.
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
Κ∆ΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒIΒΛlΑ
Σε κάθε Κ.∆.ΑΠ. τηρούνται απαραίτητα τα ακόλουθα αρχεία:
α) βιβλίο συµβάντων,
β) βιβλίο παρουσίας παιδιών,
γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου
Κάθε θέµα σχετικό µε την λειτουργία Κ∆ΑΠ που δε συµπεριλαµβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση µε
τα ανωτέρω, ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέµα που δε ρυθµίζεται µε τον παρόντα εσωτερικό κανονισµό, ρυθµίζεται µε απόφαση
∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη του εκάστοτε νόµους που ισχύουν.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης για το οικονοµικό έτος 2016.
Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Πάντος Παναγιώτης & Βρεττός Άγγελος ψήφισαν λευκό.
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