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Άπθπο 1
ο
 

Έκηαζη εθαπμογήρ Κανονιζμού 

Ο Καλνληζκόο απηόο απνηειεί ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (ΚΓΑΠ) ηνπ δήκνπ Σξνηδελίαο ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ. ΝΠΙΓ όπνπ 

ζηεγάδεηαη ζε αθίλεην πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ 25
εο

  Μαξηίνπ  εληόο ζρεδίνπ πόιεσο Γαιαηά 

ζε ζεκείν όπνπ εμαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκόηεηα άκεζα θαη γξήγνξα. Η ιεηηνπξγία ηνπ 

Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (ΚΓΑΠ) εληάζζεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Σξνηδελίαο (ΓΗΚΔΓΗΣ), ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην θαηαζηαηηθό ηεο. 

 

Άπθπο 2
ο
 

κοπόρ ηος Κένηπος Γημιοςπγικήρ Απαζσόληζηρ Παιδιών 

Οη ζθνπνί ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο  Παηδηώλ είλαη νη εμήο: 

1.  Η αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ησλ παηδηώλ. 

2.  Η πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα κέζα από ην ζπλδπαζκό παηρληδηνύ θαη ηέρλεο (κνπζηθή, ζεαηξηθό 

παηρλίδη, δσγξαθηθή θαη ρνξό). 

3.  Η εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο- π.ρ. κε ηελ πιεξνθνξηθή. 

4.  Η αλάπηπμε ηεο θνηλσληθόηεηαο, ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

5.  Ο εληνπηζκόο πηζαλώλ θιίζεσλ. 

6.  Η θνηλσληθή έληαμε αιιόζξεζθσλ θαη αιιόγισζζσλ παηδηώλ όπσο επίζεο ε έληαμε θαη 

ππνζηήξημε παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

7.  Η ζπλεξγαζία κε θνξείο, ηδξύκαηα πνπ ην αληηθείκελό ηνπο άπηεηαη ησλ ζθνπώλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είηε ζε ηνπηθό-εζληθό, είηε ζε δηεζλέο επίπεδν. 

8.  Η εμππεξέηεζε ηεο ζσκαηηθήο εμέιημεο ησλ παηδηώλ, ε ππνζηήξημε ηεο γισζζηθήο 

έθθξαζεο, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ζθέςεο ηνπο θαη ε απόθηεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ, 

πγηεηλώλ θαη εζηθώλ ζπλεζεηώλ ελόο πνιηηηζκέλνπ αλζξώπνπ.  

 

Άπθπο 3
ο
 

Όπγανα Γιοίκηζηρ 

Η δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη επνπηεία ηνπ Κ.Γ.Α.Π. αζθνύληαη από ηε δηνίθεζε ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Σξνηδελίαο.(ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ.). 

 

                                                                           

Άπθπο 4
ο
 

Γικαίωμα εγγπαθήρ και εγγπαθή παιδιών 

Γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηώλ ζην Κ.Γ.Α.Π. απαηηνύληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκόλα ηνπ παηδηνύ. 

2. Βεβαίσζε ηαηξνύ γηα ηελ θαιή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνύ. 

3. Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο εθνξίαο. 

4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

5. Σα εγγξαθόκελα παηδηά πξνέξρνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ρσξίο 

λα απνθιείεηαη θαη ε πεξίπησζε εγγξαθήο παηδηνύ πνπ δηακέλεη ζε όκνξε πεξηνρή εθόζνλ 

ππάξρεη θελή ζέζε ή ηδηαίηεξα  νμπκέλε θνηλσληθή αλάγθε ησλ γνλέσλ. 

6. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπο επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ηα παηδηά εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δύν 

γνλέσλ. 

7. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ππνβάιινληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εθόζνλ ππάξρνπλ θελέο 

ζέζεηο. 

 

 

Άπθπο 5
ο
 

Γιακοπή παπακολούθηζηρ 

Η δηαθνπή παξαθνινύζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κ.Γ.Α.Π., ελεξγείηαη πάληνηε κε 

εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κ.Γ.Α.Π. θαη απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εθόζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πην θάησ πεξηπηώζεηο: 

 Όηαλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο νη γνλείο ή νη θεδεκόλεο ησλ παηδηώλ. 



 Όηαλ εκθαληζηνύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ πγεία ησλ παηδηώλ πνπ δελ 

κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ από ην Κ.Γ.Α.Π., κεηά από πξνεγνύκελε επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο. 

 Όηαλ θαη’ εμαθνινύζεζε θαη παξά ηηο ζρεηηθέο  εηδνπνηήζεηο ζηνπο γνλείο απηνί δελ 

ζπκκνξθώλνληαη κε ην πξόγξακκα θαη ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. 

 

 

Άπθπο 6
ο 

       Πόποι ηος Κ.Γ.Α.Π.  

Πόξνη ηνπ Κ.Γ.Α.Π. είλαη νη αθόινπζνη: 

1. Δπηρνξεγήζεηο από Δπξσπατθή Έλσζε, ην Κξάηνο, ην Γήκν θαη άιια ΝΠΓΓ θαη 

ΝΠΙΓ. 

2. Μηθξή εηζθνξά από ηνπο γνλείο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ..Σ. (εμαηξνύληαη νη γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ εληαρζεί ζε  

επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα).. 

 

 

Άπθπο 7
ο
 

Λειηοςπγία ηος Κ.Γ.Α.Π. 

1. Σν Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Λεηηνπξγεί όιν ην έηνο ζε πεληαήκεξε 

βάζε θάζε βδνκάδα από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. Σνλ Αύγνπζην ην Κ.Γ.Α.Π. είλαη  θιεηζηό 

γηα ηελ παξνρή (ππνρξεσηηθά) θαλνληθώλ αδεηώλ ζην Πξνζσπηθό. 

2. Σν Κ.Γ.Α.Π. δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην κήλα Αύγνπζην θαη ζηηο επίζεκεο αξγίεο πνπ 

ηζρύνπλ γηα ηνλ ηδησηηθό ηνκέα εξγαζίαο. 

3. Η ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ αξρίδεη ζηηο13:00 θαη ιήγεη ζηηο 21:00 ηηο εκέξεο Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή (ρεηκεξηλό σξάξην). 

4. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαηά ην κήλα Ινύιην γίλεηαη πξσηλό (08:00-16:00). 

5. Αιιαγή ηνπ σξαξίνπ κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, κεηά από απόθαζε ηνπ 

Γ. ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ.  . 

 

 

Άπθπο 8
ο
 

ςγκπόηηζη Κ.Γ.Α.Π. ζε ημήμαηα 

Σν Κ.Γ.Α.Π. ζπγθξνηείηαη από ηκήκαηα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο απαζρόιεζεο ησλ παηδηώλ.  

Η αηνκηθή απαζρόιεζε αθνξά ζηελ ελαζρόιεζε κε ηε κνπζηθή θαη εηδηθόηεξα κε θάπνην από 

ηα ππάξρνληα κνπζηθά όξγαλα. 

Η νκαδηθή απαζρόιεζε αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηα θαζεκεξηλά νξγαλσκέλα 

ηκήκαηα ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ, ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο, ηεο δσγξαθηθήο, ησλ 

παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ηνπ ζθαθηνύ, ηεο ηζηνξίαο ηέρλεο θαη 

ησλ ζεσξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο κνπζηθήο. 

 

Άπθπο 9
ο
 

Ζμεπήζια απαζσόληζη παιδιών 

ην Κ.Γ.Α.Π. εθαξκόδεηαη εκεξήζην πξόγξακκα απαζρόιεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή 

ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ, ηα παηδηά πξνζεγγίδνληαη κε κέζν ηε ζηνξγή, ην δηάινγν, 

ηελ επεμήγεζε θαη ηελ εκπηζηνζύλε. 

Ρεηά απαγνξεύεηαη ζην Πξνζσπηθό ηνπ Κέληξνπ ε θαηαλαγθαζηηθή επηβνιή απόςεσλ ή ε 

επηβνιή ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, παξαβίαζε δε ηεο απαγόξεπζεο απηήο απνηειεί ζνβαξό 

πεηζαξρηθό παξάπησκα. Βάζε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο απαζρόιεζεο είλαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε θαη νκαιή ζπλαλαζηξνθή ησλ παηδηώλ κεηαμύ ηνπο, ε ελίζρπζε ηεο 

εμειηθηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο ειεπζεξίαο θαη αζθάιεηαο. 

 

 

 

 



Άπθπο 10
ο
 

Ππόηςπερ παιδαγωγικέρ δπαζηηπιόηηηερ και εκδηλώζειρ 

Διδικά παιδαγωγικά θέμαηα 

ε ζπλεξγαζία θαη κε ηε ζύκθσλε  γλώκε ησλ  γνλέσλ, θαζώο θαη ηε ζπλππεπζπλόηεηά ηνπο 

ζεζπίδνληαη νη έμνδνη ησλ παηδηώλ από ην Κ.Γ.Α.Π. 

Οη έμνδνη απηνί έρνπλ παηδαγσγηθό ραξαθηήξα θαη ζθνπό, πξνβιέπνληαη ζηα παηδαγσγηθά 

πξνγξάκκαηα θαη κεηαμύ άιισλ, κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηηο εμήο κνξθέο: 

 Δπηζθέςεηο ζε Μνπζεία (Παηδηθό κνπζείν, ζεαηξηθό κνπζείν, κνπζείν ιατθώλ κνπζηθώλ 

νξγάλσλ θ.ι.π.) 

 Δπηζθέςεηο ζε Θέαηξα (παηδηθό ζέαηξν), Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ, Δζληθή Λπξηθή θελή 

(όπεξα γηα παηδηά ) θ.ι.π. 

ε θάζε έμνδν από ην Κ.Γ.Α.Π. ηα παηδηά ζπλνδεύνληαη από ην Γηεπζπληή θαη ην πξνζσπηθό. 

Οη επηζθέςεηο γίλνληαη θαηά νκάδεο θαη πξνγξακκαηηζκέλα. ηηο επηζθέςεηο κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη γνλείο ή άιινη ζπγγελείο ησλ παηδηώλ.   

 

 

Άπθπο 11
ο
 

Δπιμόπθωζη πποζωπικού 

1. Ο αξκόδηνο θνξέαο γηα ην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κπνξεί λα 

δηνξγαλώλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. 

2. Σν πξνζσπηθό κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ζεκηλάξηα άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηήκηα- ζύιινγνη- 

ζρνιέο θ.ι.π.) κε απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ.  . 

 

 

Άπθπο 12
ο
 

Πποζωπικό 

Η πιήξσζε θελώλ ζέζεσλ ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο γίλεηαη κε ηηο ηζρύνπζεο 

θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκό θαη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ. 

 

 

Άπθπο 13
ο
 

Γενικά καθήκονηα πποζωπικού 

Σν πξνζσπηθό ηνπ Κ.Γ.Α.Π. είλαη ππνρξεσκέλν  λα ζπκβάιεη κε όιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, λα θαιιηεξγεί θαη λα αλαπηύζζεη πεξαηηέξσ ηηο γλώζεηο ηνπ 

παξαθνινπζώληαο ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, λα ππνζηεξίδεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηώλ θαη 

λα αθηεξώλεηαη ζηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαζέηνπλ. 

 

 

Άπθπο 14
ο
 

Διδικά καθήκονηα και απμοδιόηηηερ πποζωπικού 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

1. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο 

Παηδηώλ ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαηαη θαη ηελ ηήξεζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο. 

2. Δπνπηεύεη ην πξνζσπηθό γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη αλαθέξεη  κε 

έγγξαθν  θάζε ππεξεζηαθή παξάβαζε  ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ. . 

3. Ρπζκίδεη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π., ζην 

πιαίζην ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. 

4. Καηεπζύλεη θαη επνπηεύεη: 

 Σν παηδαγσγηθό έξγν 

 Σε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηνπο γνλείο 

 Σελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ 

5. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηνξγάλσζε: 

 Μεληαίσλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ επνπηεύεη 

 Παηδαγσγηθώλ, πνιηηηζηηθώλ θαη ςπραγσγηθώλ εθδειώζεσλ πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ, ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ. 



 Παηδαγσγηθώλ, πνιηηηζηηθώλ, ςπραγσγηθώλ θ.ι.π.  εμόδσλ ησλ παηδηώλ. 

6.   Δηζεγείηαη εγγξάθσο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηηο αλάγθεο ηνπ Κ.Γ.Α.Π.: 

 ε πξνζσπηθό 

 ε παηδαγσγηθό πιηθό 

 Τιηθό θαζαξηόηεηαο  

 Πάζεο θύζεσο εμνπιηζκό 

 Γηα εξγαζίεο επηζθεπήο  θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ άιισλ ρώξσλ ηνπ 

 Γηα ηελ επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

7.   Παξέρεη ζπκβνπιέο ζε όζνπο από ηνπο γνλείο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπλεξγάδνκαη  κε ην 

πξνζσπηθό. 

8.   Γίλεη θαηεπζύλζεηο ζηνπο παηδαγσγνύο θαη ζε όιν ην πξνζσπηθό γηα ην ρεηξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ  απνθιίζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

9.   πλεξγάδεηαη κε ηνπο παηδαγσγνύο γηα ηελ εθπόλεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ παηδαγσγηθώλ 

πξνγξακκάησλ θαη επνπηεύεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

10.  Φξνληίδεη θαη επηβιέπεη γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ θαη ηνπ ρώξνπ. 

11.  Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ Κέληξνπ κε ηνπο γνλείο, ηνπο δεκόηεο, ηηο ππεξεζίεο  

ηνπ Γήκνπ θαη άιινπο θνξείο ηεο θνηλόηεηαο. 

12.  Τπνβάιεη ζην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηα πνξίζκαηα εξεπλώλ, κειεηώλ θαη εηδηθώλ πξνγξακκάησλ 

πνπ εθαξκόδνληαη ζην Κ.Γ.Α.Π. πνπ πξνΐζηαηαη. 

13.  Σεξεί όια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπόκελα βηβιία γηα ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π. 

14.  πληάζζεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Κ.Γ.Α.Π. θαη ηηο αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο γνλείο. 

15.  Δπζύλεηαη γηα ηε θύιαμε θαη ζπληήξεζε όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Κ.Γ.Α.Π. 

16.  Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκό ηνπ Κέληξνπ  κε ηα αλαγθαία πιηθά, γηα ηελ θαιή 

θύιαμε θαη δηάζεζή ηνπο θαζώο θαη γηα ηελ ινηπή ελ γέλεη πεξηνπζία ηνπ Κ.Γ.Α.Π. ζύκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

17.  Παξίζηαηαη σο εηζεγεηήο ζην Γ.. ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ. νζάθηο ζπδεηνύληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην 

Κ.Γ.Α.Π. 

 

 

 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

(Θεαηπολόγορ, Γάζκαλοι Μοςζικήρ, Γάζκαλορ Εωγπαθικήρ, Γάζκαλορ 

Παπαδοζιακών Υοπών, Καθηγηηήρ Πληποθοπικήρ, Γάζκαλορ Ηζηοπίαρ ηηρ 

Σέσνηρ, Γάζκαλορ κακιού) 

1. Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ησλ παηδηώλ κε εμαηνκίθεπζε 

ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Απαζρνιεί ηα παηδηά 

ζύκθσλα κε ην εκεξήζην πξόγξακκα απαζρόιεζεο. 

2. Δηζεγείηαη ηηο αλάγθεο εθνδηαζκνύ ησλ αηζνπζώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δηάθνξα 

είδε (παηρλίδηα, είδε θαζαξηόηεηαο θιπ ) 

3. Δπηβιέπεη ηα παηδηά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθώλ ηνπο αλαγθώλ. 

4. Δλεκεξώλεη ην Γηεπζπληή γηα θάζε ύπνπην ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπο πεξηζηαηηθό. 

5. Λόγσ ηεο άκεζεο επαθήο ηνπ κε ηα παηδηά πξνζθέξεη ζε απηά κε ππνκνλή θαη ζηνξγή όιεο ηηο 

δπλαηόηεηεο γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο επηδηώθνληαο ζπλερώο λα δεκηνπξγήζεη ζ’απηά 

ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο, απηελέξγεηαο, εκπηζηνζύλεο  ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ζηηο πξνζσπηθέο 

δπλαηόηεηάο ηνπο. 

 

  

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ-ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Απηέο νη εξγαζίεο γίλνληαη από ην ηκήκα ηεο δηνίθεζεο ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ. . 

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ- ΒΟΖΘΖΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Δθηειεί ηηο εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο ηνπ ζηαζκνύ. Υξεζηκνπνηεί πιηθά θαζαξηόηεηαο πνπ 

παξαιακβάλεη από  ηνλ ππεύζπλν πξνκεζεηώλ κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα. 

 

 

 

 



Άπθπο 15
ο
 

Διδικοί κανόνερ για ηο πποζωπικό 

1. Οη ώξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Κ.Γ.Α.Π. θαζνξίδνληαη κε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο  ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ. θαη είλαη αλάινγεο κε ην σξάξην 

εξγαζίαο θαη ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. 

2. Απαγνξεύεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνύ από ην Κ.Γ.Α.Π ηηο εξγάζηκεο ώξεο. 

Δθόζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιόγνη πξνζσπηθνί ιόγνη, επηηξέπεηαη νιηγόσξε απνκάθξπλζε 

ηνπ ππαιιήινπ κε άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ή ζε εμαηξεηηθέο επείγνπζεο πεξηπηώζεηο ηνπ 

αλαπιεξσηή ηεο. 

3. Πέξαλ ησλ όζσλ εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό έρνπλ αλάινγε θαη 

θαηάιιειε εθαξκνγή θαη νη θαλνληζκνί πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ.. 

 

 

Άπθπο 16
ο
 

Λοιπέρ Γιαηάξειρ  

 Κάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π. θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

παξόληα Καλνληζκό ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ. 

ζύκθσλα θαη κε ηνπο θαλνληζκνύο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

 

Άπθπο 17
ο
 

Δθαπμογή ηος Δ.Κ.Λ. 

 Η εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο (ΔΚΛ) ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο, αξρίδεη κεηά από ηελ έγθξηζε ηνπ 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Σ.. 

 

 

 

 

 

 

       Ζ Ππόεδπορ Γ ηηρ ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. 

 

 

 

 

                 ΥΑΣΕΑΝΣΩΝΑ ΥΑΡΗΣΩΜΔΝΖ 

  

    

  

 

 

 

 

                              

                                                                       

     

                                                                            
 

  

  
 

 


