
 

 

 

 
          
 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
                        Ν.Π.Δ.Δ 
« Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας –  
 Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» 

      (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 
Ταχ. Δ/νση :  Αβέρωφ 6 - 45221  Ιωάννινα 
               & 26510 – 54401  
        Email: okpapa@okpapa.gr 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

6ης  Συνεδρίασης 
        Αριθμός Πρακτικού:6/18-3-2019 

Αριθμός Απόφασης 64/2019 
    Σήμερα στις 18-3-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00μμ το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας- 
Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» 
συνήλθε σε Συνεδρίαση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ., Αβέρωφ 6, ύστερα από 
την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2080/14-3-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του κ. 
Φίλιππου Τσουμάνη που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για   συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο 
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  έντεκα (11)  μελών, ήταν: 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ  

  Φίλιππος Τσουμάνης Πρόεδρος               
  Παρασκευή Σίμου-Σκαπινάκη    Αντιπρόεδρος Ειρήνη Βαρτζιώτη  
       Δημήτριος Ράπτης 

      Δοβανάς Ελευθέριος 
      Σιμέλα Μωυσιάδου 
      Ελένη Πάνου     
 

  

            Μέλος 
» 
» 

Εκπρ.εργαζομένων 

Χριστίνα Γεωργούλη 
Βασίλειος Κοσμάς 
Νικόλαος Τσόλης 

Δημήτριος Πάνου 

 

      Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στεφανία Τσούκη, υπάλληλος του 
Ν.Π.Δ.Δ. για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
                
       Ο Πρόεδρος  του  Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» κ. Φίλιππος Τσουμάνης 
εισηγείται το 10ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση 
του Κανονισμού Λειτουργίας του 1ου Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 
Ιωαννιτών»  και λέει τα εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι  Σύμβουλοι, 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

ΑΔΑ: ΩΕΣ4ΟΚΠΕ-ΨΓΟ



1. Το Υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1397/τΒ’/22-10-2001, προϋποθέσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρία(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 227 
και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), 
Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και 
φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

2. Το Υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 875/τΒ’/02-07-2003, Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της Π2β/Γ.Π.οίκ. 14957/22.10.2001 απόφασης  
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δημοτικές 
Επιχειρήσεις του άρθρου 227 και επόμενα του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις 
Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 

3. Το Υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 965/τΒ’/19-04-2013, Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 
Π2β/Γ.Π.οίκ. 14957/09-10-2001 (ΦΕΚ 1397/Β΄/2001) απόφασης 
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δημοτικές 
Επιχειρήσεις του άρθρου 227 και επόμενα του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις 
Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα. 

4. Την υπ΄αριθμ. 5180/14-06-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Πράξεων στο Πλαίσιο της Δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζώης», περιόδου 2018-2019. 

5. Την ανακοίνωση –πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους 
φορείς/δομές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Α.Ε.), για τη Δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής Ζώης», περιόδου 2018-2019. 

6. Την υπ΄αριθμ. 123/30-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΣΛ8ΟΚΠΕ-Ρ4Ε) απόφαση ΔΣ 
του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, με τίτλο «Συμμετοχή του 
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, στη Δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019, για το 
ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση – 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε) . 

7. Την υπ΄αριθμ: 2109/30-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΤ8Ν7Λ9-Τ7Μ) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί Ένταξης της Πράξης «Παροχή 
υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή δημιουργικής 
απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 
2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031735 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος 2014-2020». 

8. Την υπ΄αριθμ πρωτ.: οικ.102945/2788/27-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ5Π7Λ9-
6ΑΔ) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία στον Οργανισμό Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιών. 

9. Την υπ΄αριθ. 106/11-07-2018 (ΑΔΑ: Ω2ΑΘΟΚΠΕ-ΓΡ2) Απόφαση ΔΣ 
του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, περί «Έγκριση του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. 

ΑΔΑ: ΩΕΣ4ΟΚΠΕ-ΨΓΟ



10. Την υπ΄αριθμ.: 156/08-10-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΛΠΟΚΠΕ-ΘΡ1) Απόφαση ΔΣ 
του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, περί καθορισμού 
αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για το 1ο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ_ΜΕΑ) Δήμου Ιωαννιτών, μέσω της 
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

11. Την υπ΄αρθμ. 9850/12-12-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ6/2018 (ΑΔΑ: 
Ω6ΓΕΟΚΠΕ-ΘΚ2) του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για τη 
σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της 
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», 
περιόδου 2018-2019, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. 

12. Την υπ΄αριθμ.: 32956/13-12-2018 έγκριση της ανακοίνωσης 
Ανακοίνωση ΣΟΧ6/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΓΕΟΚΠΕ-ΘΚ2) του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας 
ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2018-2019, 
συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από 
ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης. 

13. Την υπ΄αριθ. 370/08-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΙ7ΟΚΠΕ-Ν27) Απόφαση 
Προέδρου, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
9850/12-12-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 
Δήμου Ιωαννιτών. 
 

Το  άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 
Ιωαννιτών, αναφέρει  ότι το ΚΔΑΠ μεΑ θα λειτουργεί σε ετήσια βάση από 
αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλη Ιουλίου καθημερινά από τις 06:00 πμ. -14:00 και 
14:00 – 22:00 μμ εκτός Σαββάτου και Κυριακής και των επίσημων αργιών. 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), αναφέρει ότι το ωράριο λειτουργίας του 
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) θα 
είναι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, όλο το έτος πλην εορτών και αργιών 
ως εξής: 

Χειμερινό Ωράριο: Από 13:30 έως 21:30 
Θερινό Ωράριο: Από 8:00 έως 16:00. 
 
Επομένως πρέπει να τροποποιήσουμε το άρθρο 7 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 
του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών ως προς το ωράριο λειτουργίας 
του  Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) 
και να είναι ως εξής: 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή, όλο το έτος πλην εορτών και αργιών: 
Χειμερινό Ωράριο: Από 13:30 έως 21:30 
Θερινό Ωράριο: Από 8:00 έως 16:00. 
 
 

ΑΔΑ: ΩΕΣ4ΟΚΠΕ-ΨΓΟ



Ακόμη στο άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 
Ιωαννιτών, αναφέρετε το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του. 
Οι ειδικότητες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ όπως αναφέρονται στον Κανονισμό λειτουργίας 
είναι οι εξής: 

 Ένας/Μία (1) Κοινωνικό/ή Λειτουργό (ΠΕ) 

 Έναν/Μία (1) Φυσικοθεραπευτή/τρια (ΤΕ) 

 Έναν/Μία (1) Εργοθεραπευτή/τρια (ΤΕ) 

 Δύο (2) Κοινωνικούς Φροντιστές (ΤΕΕ ή ΔΕ) 

 Δύο (2) Εκπαιδευτές Τεχνικούς (ΔΕ) 

 Έναν/Μία Οδηγό (ΔΕ) 

 Έναν/Μία (1) Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ) 
 
Με την υπ΄αριθμ.: 156/08-10-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΛΠΟΚΠΕ-ΘΡ1) Απόφαση ΔΣ 
του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, περί καθορισμού αριθμού 
και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ., για το 1ο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
αναπηρία (ΚΔΑΠ_ΜΕΑ) Δήμου Ιωαννιτών, μέσω της Δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Την υπ΄αρθμ. 
9850/12-12-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ6/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΓΕΟΚΠΕ-ΘΚ2) του 
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για τη σύναψη σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2018-2019, 
συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Την 
υπ΄αριθμ.: 32956/13-12-2018 έγκριση της ανακοίνωσης Ανακοίνωση 
ΣΟΧ6/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΓΕΟΚΠΕ-ΘΚ2) του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 
Ιωαννιτών, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την 
υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής», περιόδου 2018-2019, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, από ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης. Και Την υπ΄αριθ. 370/08-03-
2019 (ΑΔΑ: ΩΒΙ7ΟΚΠΕ-Ν27) Απόφαση Προέδρου, περί πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9850/12-12-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2018 του 
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. 

 
Οι ειδικότητες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ όπως αναφέρονται στον Κανονισμό λειτουργίας 
είναι οι εξής: 
1) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 

2) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

3) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπευτών 

4) Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών 

Πρόνοιας 

5) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Εκπαιδευτικός Τεχνικός 

6) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 

7) Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό  

8) Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΤΕ Λογοθεραπευτών 

9) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής 

 

ΑΔΑ: ΩΕΣ4ΟΚΠΕ-ΨΓΟ



Επομένως πρέπει να τροποποιήσουμε το άρθρο 8 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 
του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών ως προς το Προσωπικό του  
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και 
να είναι ως εξής: 

1. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 

2. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

3. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπευτών 

4. Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών 

Πρόνοιας 

5. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Εκπαιδευτικός Τεχνικός 

6. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 

7. Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό  

8. Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΤΕ Λογοθεραπευτών 

9. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής 

 
Και να προσθέσουμε τις αρμοδιότητες του ενός  (1) ατόμου ειδικότητας  ΠΕ 

Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, ως εξής: 

- Ασκεί το εκπαιδευτικό λειτούργημα ευσυνείδητα και σύμφωνα με τους 

νόμους και συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντάξιο, προς την αξιοπρέπεια 

και την εμπιστοσύνη. 

- Συνεργάζεται στενά με τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίας, με τις 

εκάστοτε διαγνωστικούς φορείς των αρμόδιων Υπουργείων, με τους 

διευθυντές των σχολείων, τους προϊσταμένους τους, τους Σχολικούς 

Συμβούλους Ειδικής Αγωγής, με άλλους επιστημονικούς συλλόγους 

καθώς και με τα συλλογικά όργανα των αναπήρων ή των γονέων τους, 

εκτελώντας ευσυνείδητα κάθε ανειλημμένη υποχρέωση. 

- Παρέχει υπηρεσίες εκπαιδευτικής παρέμβασης υψηλών 

προδιαγραφών και  να ενημερώνεται δια βίου για τις επιστημονικές 

εξελίξεις του κλάδου. 

- Να τηρεί τους νόμους περί Ειδικής Εκπαίδευσης και να συνεισφέρει 

στην χάραξη σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής επιδιώκοντας τη 

βελτίωση της νομοθεσίας όπου κρίνεται απαραίτητο προασπίζοντας το 

δικαίωμα στην διαφορετικότητα και την συχνή αναβάθμιση της 

παροχής υπηρεσιών ατ άτομα με αναπηρίες. 

- Να επιδεικνύει για όλα τα άτομα με αναπηρίες που αναλαμβάνει ίση 

μέριμνα, επιμέλεια και αφοσίωση ανεξάρτητα από την οικονομική 

κατάσταση, την κοινωνική θέση και τη βαρύτητα της κατάστασης και 

χωρίς να επηρεάζεται από προσωπικά του αισθήματα ή 

προκαταλήψεις. 

- Να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Π.Ε.Ε.Π. για κάθε 

περίπτωση που η νομοθεσία και οι κανονισμοί για την Ειδική 

Εκπαίδευσης παρακωλύονται ή δεν εφαρμόζονται. 

- Να επιλέγει και να χρησιμοποιεί διδακτικές μεθόδους και προγράμματα 
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κατάλληλα και αντίστοιχα με τον τομέα της εκπαιδευτικής του 

πρακτικής επιδιώκοντας να είναι προσαρμοσμένα και αποτελεσματικά 

για τις ατομικές ανάγκες του κάθε ατόμου που εκπαιδεύει. 

- Να επιλέγει τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών και 

εξοπλισμού που χρειάζεται για την αποτελεσματική άσκηση του 

επαγγέλματος του.   

 

Και του ενός  (1) ατόμου ειδικότητας  ΤΕ Λογοθεραπευτών, ως εξής: 

- Αξιολογεί με ειδικά μέσα, δοκιμασίες και μεθόδους τις γλωσσικές -  

επικοινωνιακές ανάγκες κάθε μαθητή ατομικά. 

- Καταρτίζει, μετά από αξιολόγησης, ειδικό πρόγραμμα λογοθεραπείας 

για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη και μέσα στα πλαίσια του 

ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος. 

- Συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 

στην υλοποίηση του εξατομικευμένου προγράμματος λογοθεραπείας. 

- Ενημερώνει τους γονείς και τους παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες για 

την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του μαθητή για λογοθεραπεία, 

όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

- Συνεργάζεται και ενημερώνει υπεύθυνα τους γονείς, σχετικά με το 

αντικείμενο του, προκειμένου να επιτύχει τον απαιτούμενο συντονισμό 

των ενεργειών σχολείου και  οικογένειας και την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος λογοθεραπείας. 

- Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή, όσον αφορά 

την πορεία εκπαιδευτικής παρέμβασης και την πρόοδο του μαθητή 

στον τομέα της γλώσσας και επικοινωνίας. 

 
Παρακαλώ το σώμα να προβεί σε έκφραση γνώμης και στην λήψη απόφασης. 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  όπως φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο 6ο  πρακτικό της 18-

3-2019.  

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει: 

 
1.Την τροποποίηση  του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 
Δήμου Ιωαννιτών ως προς το ωράριο λειτουργίας του  Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και να είναι ως εξής: 

 
από Δευτέρα έως και Παρασκευή, όλο το έτος πλην εορτών και αργιών: 
Χειμερινό Ωράριο: Από 13:30 έως 21:30 
Θερινό Ωράριο: Από 8:00 έως 16:00. 
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2. Την τροποποίηση του άρθρου 8 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 
Δήμου Ιωαννιτών ως προς το Προσωπικό του  Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και να είναι ως εξής: 

 
1) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 

2) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

3) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπευτών 

4) Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών 

Πρόνοιας 

5) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Εκπαιδευτικός Τεχνικός 

6) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 

7) Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό  

8) Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΤΕ Λογοθεραπευτών 

9) Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής 

 
Οι αρμοδιότητες του ενός  (1) ατόμου ειδικότητας  ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής 

Αγωγής, είναι οι εξής: 

 

- Ασκεί το εκπαιδευτικό λειτούργημα ευσυνείδητα και σύμφωνα με τους 

νόμους και συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντάξιο, προς την αξιοπρέπεια 

και την εμπιστοσύνη. 

- Συνεργάζεται στενά με τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίας, με τις 

εκάστοτε διαγνωστικούς φορείς των αρμόδιων Υπουργείων, με τους 

διευθυντές των σχολείων, τους προϊσταμένους τους, τους Σχολικούς 

Συμβούλους Ειδικής Αγωγής, με άλλους επιστημονικούς συλλόγους 

καθώς και με τα συλλογικά όργανα των αναπήρων ή των γονέων τους, 

εκτελώντας ευσυνείδητα κάθε ανειλημμένη υποχρέωση. 

- Παρέχει υπηρεσίες εκπαιδευτικής παρέμβασης υψηλών 

προδιαγραφών και  να ενημερώνεται δια βίου για τις επιστημονικές 

εξελίξεις του κλάδου. 

- Να τηρεί τους νόμους περί Ειδικής Εκπαίδευσης και να συνεισφέρει 

στην χάραξη σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής επιδιώκοντας τη 

βελτίωση της νομοθεσίας όπου κρίνεται απαραίτητο προασπίζοντας το 

δικαίωμα στην διαφορετικότητα και την συχνή αναβάθμιση της 

παροχής υπηρεσιών ατ άτομα με αναπηρίες. 

- Να επιδεικνύει για όλα τα άτομα με αναπηρίες που αναλαμβάνει ίση 

μέριμνα, επιμέλεια και αφοσίωση ανεξάρτητα από την οικονομική 

κατάσταση, την κοινωνική θέση και τη βαρύτητα της κατάστασης και 

χωρίς να επηρεάζεται από προσωπικά του αισθήματα ή 

προκαταλήψεις. 

- Να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Π.Ε.Ε.Π. για κάθε 

περίπτωση που η νομοθεσία και οι κανονισμοί για την Ειδική 

Εκπαίδευσης παρακωλύονται ή δεν εφαρμόζονται. 
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- Να επιλέγει και να χρησιμοποιεί διδακτικές μεθόδους και προγράμματα 

κατάλληλα και αντίστοιχα με τον τομέα της εκπαιδευτικής του 

πρακτικής επιδιώκοντας να είναι προσαρμοσμένα και αποτελεσματικά 

για τις ατομικές ανάγκες του κάθε ατόμου που εκπαιδεύει. 

- Να επιλέγει τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών και 

εξοπλισμού που χρειάζεται για την αποτελεσματική άσκηση του 

επαγγέλματος του.   

 

Και του ενός  (1) ατόμου ειδικότητας  ΤΕ Λογοθεραπευτών, είναι οι εξής: 

 

- Αξιολογεί με ειδικά μέσα, δοκιμασίες και μεθόδους τις γλωσσικές -  

επικοινωνιακές ανάγκες κάθε μαθητή ατομικά. 

- Καταρτίζει, μετά από αξιολόγησης, ειδικό πρόγραμμα λογοθεραπείας 

για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη και μέσα στα πλαίσια του 

ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος. 

- Συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 

στην υλοποίηση του εξατομικευμένου προγράμματος λογοθεραπείας. 

- Ενημερώνει τους γονείς και τους παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες για 

την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του μαθητή για λογοθεραπεία, 

όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

- Συνεργάζεται και ενημερώνει υπεύθυνα τους γονείς, σχετικά με το 

αντικείμενο του, προκειμένου να επιτύχει τον απαιτούμενο συντονισμό 

των ενεργειών σχολείου και  οικογένειας και την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος λογοθεραπείας. 

- Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή, όσον αφορά 

την πορεία εκπαιδευτικής παρέμβασης και την πρόοδο του μαθητή 

στον τομέα της γλώσσας και επικοινωνίας. 

-  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   64/2019 

 

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.      
 
 

             Φίλιππος Τσουμάνης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τακτικά μέλη 
      

    Παρασκευή Σίμου –Σκαπινάκη 
    Ελευθέριος Δοβανάς 
    Δημήτριος Ράπτης 
    Σιμέλα Μωυσιάδου 
     Ελένη Πάνου     
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