Αγαπεηνί/εο Φίινη/εο θαη Σπλάδειθνη,
Σν
Ιαηαζθελσηηθό
Πξόγξακκα
απνηειεί κία από ηηο πην ζεκαληηθέο
δξάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο καο.
Είλαη νπζηαζηηθά ε κνλαδηθή επθαηξία
αλαλέωζεο θαη μεθνύξαζεο παηδηώλ θαη
γνλέωλ, καθξηά από ηελ θαζεκεξηλόηεηα.
Γηα ην ιόγν απηό, νθείινπκε λα πξνζπαζήζνπκε όινη γηα ην θαιύηεξν
απνηέιεζκα ζε επίπεδν ππεξεζηώλ, ζπλνδώλ, θ.ιπ.
Ιάζε ρξόλν θηινμελνύληαη πεξηζζόηεξα από 3000 άηνκα κε αλαπεξία ζε
θαηαζθελώζεηο ζε όιε ηελ Ειιάδα.
Ο ζπληνληζκόο όινπ απηνύ ηνπ κεγάινπ έξγνπ είλαη εμαηξεηηθά πνιύπινθνο,
δεδνκέλνπ όηη ελώ ππάξρνπλ πνιιαπιέο ηδηαηηεξόηεηεο αλά θαηαζθήλωζε,
θνξέα, θ.ιπ., ν ζηόρνο ηνπ Ιαηαζθελωηηθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα θάζε άηνκν
μερωξηζηά, αιιά θαη γηα ην ζύλνιό ηνπο, είλαη έλαο: νη Δηαθνπέο!
Δηαθνπέο κε γέιην, μεγλνηαζηά θαη παηρλίδη, θνληά ζηε θύζε θαη καθξηά
από ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.
Όκωο, πώο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ε πξαγκαηηθόηεηα ηωλ πνιιαπιώλ αλαγθώλ
πνπ έρνπλ ηα παηδηά καο, κε ην ζπληνληζκό ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο θαηαζθήλωζεο;
Πώο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ε μεγλνηαζηά κε ηελ αζθάιεηα;
Σθνπόο ηνπ Εγρεηξηδίνπ πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο, είλαη λα απαληήζεη ζε απηά
θαη ζε άιια εξωηήκαηα, ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθήλωζε.
Επειπηζηνύκε όηη ην Εγρεηξίδην, ζα απνηειέζεη ζεκαληηθό εξγαιείν-νδεγό γηα
όινπο καο, δεκηνπξγώληαο παξάιιεια κία αιπζίδα ζπλεξγαζίαο, όπνπ όινη νη
θξίθνη είλαη ζεκαληηθνί, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην θαιύηεξν γηα ηα παηδηά
καο.

Να ζπκάζηε όηη ην ζύλζεκα ηεο θαηαζθήλσζεο είλαη:
«ΔΘΑΙΕΔΑΖΟΤΜΕ ΜΑΖΘ!!!!!»
Με εθηίκεζε,
Αλαζηάζηνο Λαγφπνπινο
Πνιηηηθφο ΜεραληθφοΠξφεδξνο Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.κεΑ.

Π.Ο..Γ.Κ.Α.κεΑ.
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ
Τε δεθαεηία ηνπ 1960 κεξηθνί γνλείο θαη θεδεκφλεο ΑκεΑ, βιέπνληαο φηη ππήξρε
έλα κεγάιν θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε ιφγσ έιιεηςεο νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο
απφ ηελ Πνιηηεία γηα ηα ΑκεΑ, απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ ζπιινγηθά φξγαλα.
Έηζη ηδξχνληαη νη ηξεηο πξψηνη Σχιινγνη Γνλέσλ θαη αξγφηεξα, ζηε δεθαεηία ηνπ
1970, πεξηζζφηεξνη απφ 11.
Σηηο αξρέο ηνπ 1980, ηα κέιε ησλ Σπιιφγσλ, δηαπίζησζαλ φηη, ιφγσ ηεο
έιιεηςεο

ελφο
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ησλ
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πξνβιεκάησλ ησλ ΑκεΑ γηλφηαλ πεξηζηαζηαθά θαη αλάινγα κε ηηο γλσξηκίεο ηνπ
θάζε θνξέα, ελψ πνιιέο θνξέο νη πξνηάζεηο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ήηαλ
αληίζεηεο θαη αληηθξνπφκελεο, δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα αξλεηηθφ ζηηο Γεκφζηεο
Αξρέο.
Έηζη, απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ έλα Παλειιαδηθφ Φνξέα πνπ ζα εθπξνζσπνχζε
φινπο ηνπο θνξείο ζηνλ θνηλσληθν-ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν, δηαηεξψληαο φκσο νη
ίδηνη ηελ απηνλνκία ηνπο ζηα εζσηεξηθά ηνπο ζέκαηα.
Τν
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εγθξίζεθε
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Παλειιήληαο

Οκνζπνλδίαο

ωκαηείωλ Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ Αλαπήξωλ Σέθλωλ – Π.Ο..Γ.Κ.Α.Σ.
Ιδξπηηθά κέιε ηεο ήηαλ: 1) Ο Σύιινγνο Γνλέωλ θαη Ιεδεκόλωλ Σπαζηηθώλ
Παηδηώλ «Ο Ιαιόο Σακαξείηεο», 2) Η Έλωζε Γνλέωλ Μνεηηθώο Υζηεξνύληωλ
Αηόκωλ, 3) Ο Σύιινγνο Γνλέωλ-Ιεδεκόλωλ Απξνζάξκνζηωλ Παηδηώλ ηνπ
Θδξύκαηνο «Θενηόθνο», 4) Ο Σύιινγνο Γνλέωλ Πεξηζαιπόκελωλ Τέθλωλ ηεο
ΕΚΕΠΑΠ, 5) Ο Σύιινγνο Γνλέωλ Ιεδεκόλωλ Τπθιώλ Παηδηώλ Ειιάδνο, 6) Η
Παλειιήληα Έλωζε Γνλέωλ Ιεδεκόλωλ Απξνζάξκνζηωλ Αηόκωλ – Παηδηώλ, 7) Η
Έλωζε Γνλέωλ Ιεδεκόλωλ ηνπ Παηδηώλ ηνπ Σηθηαξίδεηνπ Θδξύκαηνο, 8) ην
Φηιαλζξωπηθό Σωκαηείν «Βνήζεηα Ζωήο πξνο ην Εηδηθό Παηδί Άηνκν Β. Ειιάδνο,
9) Ο Σύιινγνο απνθιηλόληωλ παηδηώλ Θεζζαινλίθεο.
Η Οκνζπνλδία δηνηθνχληαλ απφ ην Γεληθφ Σπκβνχιην, απνηεινχκελν απφ 17 κέιε
γνλείο θαη θεδεκφλεο ΑκεΑ, κε ηξηεηή ζεηεία θαη απφ απηφ εθιεγφηαλ επηακειήο
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ηξηκειήο Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Τ. σο δεπηεξνβάζκην θνηλσληθν-ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν, ίδξπζε
καδί κε άιινπο θνξείο ην 1989 ηελ Δζληθή Σπλνκνζπνλδία ΑκεΑ, πνπ είλαη ην
ηξηηνβάζκην θνηλσληθνζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν φισλ ησλ θνξέσλ θαη Οκνζπνλδηψλ ηεο Αλαπεξίαο.

Λφγσ αιιαγήο ησλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαπεξία θαη ζέινληαο λα
πξνζαξκνζηνχκε ζηα λέα δεδνκέλα, έγηλε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηεο
Οκνζπνλδίαο, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε απφ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αλαπήξσλ Τέθλσλ –

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Τ. ζε Παλειιήληα

Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.κεΑ., ελαξκνληζκέλνη θαη κε ην Άξζξν 21 ηνπ λένπ Αλαζεσξεκέλνπ
Σπληάγκαηνο, φπνπ έγηλαλ θαη νη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηεο αχμεζεο ησλ κειψλ ηνπ
Γεληθνχ Σπκβνπιίνπ απφ 17 ζε 21 θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο απφ 7 ζε 9,
ελψ παξάιιεια ελζσκαηψζεθε θαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο
ΠΟΣΓΚΑκεΑ κε άξζξν πνπ πξνζηέζεθε ζ’ απηφ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ
Σπλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1999.
Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.κεΑ., σο δεπηεξνβάζκην θνηλσληθν-ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν έρεη
εγγεγξακκέλα κέιε 200 Σσκαηεία Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ΑκεΑ, ζπλεξγάδεηαη κε
φιεο ηηο άιιεο Οκνζπνλδίεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, θαζψο θαη κε φια ηα αξκφδηα
Υπνπξγεία, ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαπεξία
(ι.ρ. ην ηκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο θ.α.) θαη είλαη κέινο δηαθφξσλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ γηα ηελ αλαπεξία
φπσο
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INCLUSION EUROPE.
Απφ ην έηνο 2005 θπθινθνξεί κε επηηπρία θάζε ηξίκελν ην πεξηνδηθφ
«ΣΥΜΜΔΤΟΦΗ», ην νπνίν δηαλέκεηαη δσξεάλ ζηα κέιε ηνπ θαη ηνπο αξκφδηνπο
θνξείο θαη έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο
θνηλσλίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα Άηνκα κε Αλαπεξία.
Απφ ην 2005, ε ΠΟΣΓΚΑκεΑ πξαγκαηνπνίεζε ζε δηάθνξνπο Ννκνχο ηεο Διιάδαο
Ηκεξίδεο θαη Σεκηλάξηα, κε ζέκαηα:
 Πξνζηαηεπκέλεο-Υπνζηεξηδφκελεο Καηνηθίεο γηα ΑκεΑ
 Οδνληηαηξηθή Φξνληίδα ΑκεΑ-Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε
 Δθπαίδεπζε Σπλνδψλ Καηαζθελψζεσλ
Απφ ην έηνο 2006 άξρηζε λα εθδίδεηαη ην εηήζην εκεξνιφγην ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ πνπ
παξνπζηάδεη θαη θσηνγξαθίεο κε έξγα δσγξαθηθήο ησλ ΑκεΑ, ελψ ηα έξγα
δσγξαθηθήο ησλ δχν πξψησλ Ηκεξνινγίσλ έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ
«Οδεγφ Πνιίηε γηα ΑκεΑ», πνπ εθδίδεηαη απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
Τέινο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008 ιεηηνπξγεί θαη ε ηζηνζειίδα ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ:
http://www.posgamea.gr , ε νπνία ζπλερψο αλαβαζκίδεηαη.

Εηδηθό Ιαηαζθελσηηθό Πξόγξακκα γηα ΑκεΑ
Η ΠΟΣΓΚΑκεΑ εθηειεί ην Καηαζθελσηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ
Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία. Τν
Πξφγξακκα απηφ μεθίλεζε ην 1985 κε ζπκκεηνρή δχν θνξέσλ θαη 80 παηδηψλ
ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο Κεξαηέαο, κε επζχλε ηνπ Κνηλσληθνχ Κέληξνπ
Οηθνγέλεηαο-Νεφηεηαο (Κ.Κ.Ο.Ν.) ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο-Πξφλνηαο γηα ηελ
θάιπςε ησλ ζπλνδψλ.
Φξφλν κε ην ρξφλν, ην Πξφγξακκα άξρηζε λα εμειίζζεηαη κε ηε
ζπκκεηνρή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ θαη κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ
Υπνπξγείνπ, κε απνηέιεζκα ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ. 512/88, ην νπνίν ξχζκηδε
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Καηαζθελσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηελ αλαινγία
θαηαζθελσηψλ-ζπλνδψλ, βάζεη ηεο αλαπεξίαο θάζε παηδηνχ.
Σν 2007, ην Καηαζθελωηηθό Πξόγξακκα εληάρζεθε ζε Δπξωπαϊθό
Πξόγξακκα δηεηνύο δηάξθεηαο (2007-2008), κε ηίηιν: «ΕΘΔΘΙΟ
ΙΑΣΑΙΗΝΧΣΘΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΘΑ ΑκεΑ», ΜΕΣΡΟ 3.2. ηαδηαθή
επαλέληαμε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή
δσή θαη πξνώζεζε ζηελ απηόλνκε δηαβίσζε.
Η πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαηίζεηαη θάζε ρξφλν
ζηελ
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.κεΑ. κε Υπνπξγηθή Απφθαζε.
θνπόο
Σθνπφο ηνπ Δηδηθνχ Καηαζθελσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε
ησλ Aηφκσλ κε Aλαπεξία κέζα απφ ηηο δηαθνπέο, ε αλαθνχθηζε ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο, ε απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε Ιδξχκαηα Κιεηζηήο Πεξίζαιςεο ή ζηα
ζπίηηα ηνπο θαη νη γνλείο δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα δηαθνπέο,
ε απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο απφ λένπο/εο επαγγεικαηίεο.
Αλακελόκελα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Τα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Έξγνπ είλαη:
-

Η ςπρηθή αλάηαζε ησλ θαηαζθελσηψλ/ηξηψλ

-

Η απνθπγή ηνπ εγθιεηζκνχ

-

Η επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο

-

Η αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ε επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.

Άκεζα Χθεινύκελνη
Οη άκεζα σθεινχκελνη/εο απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ, είλαη ηα Άηνκα κε
Αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο.

Γισζζάξη γηα ηελ Αλαπεξία
Αλαπεξία: (εηπκνινγία: αλά + πήξωζηο= ν θέξωλ βιάβε ζην ζώκα).
Οη άλζξσπνη σο θνηλσληθά φληα δηακνξθψλνπλ ηηο έλλνηεο κε ηε κεηαμχ ηνπο
αιιειεπίδξαζε.

Η ζπκπεξηθνξά πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ην πψο ηελ

αληηιακβάλνληαη νη άλζξσπνη.
Η αλαπεξία αιιάδεη, φηαλ αιιάδεη ν ηξφπνο ζθέςεο καο γηα απηήλ…
Όηαλ θαηεγνξηνπνηεί-εηηθεηνπνηεί θάπνηνο έλα παηδί, δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο
ππνζέζεηο θαη πξνζδνθίεο. Έηζη, ην παηδί ή ην άηνκν γίλεηαη δέζκην θάπνησλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη ηξφπσλ ζθέςεο…
Απφ φζα αλαθέξζεθαλ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ηξφπνο πνπ ζθέθηεηαη θαλείο γηα
ηα παηδηά/άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη θνξηηζκέλνο κε θξίζεηο ζρεηηθά κε
ην ηη είλαη θαιφ ή θαθφ, θπζηνινγηθφ ή κε- θπζηνινγηθφ.
(«Παηδηά κε Εηδηθέο Αλάγθεο», Λ. Τδνπξηάδνπ)
Ννεηηθή θαζπζηέξεζε: Η λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε κηα
ζεκαληηθή θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ γεληθή λνεηηθή ιεηηνπξγία, πνπ εκθαλίδεηαη
ηαπηφρξνλα

κε

πξνβιήκαηα

ζηελ

πξνζαξκνζηηθή

ζπκπεξηθνξά

θαη

εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ.
Η λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη κία θαηάζηαζε θαη δελ είλαη κία
αζζέλεηα.
Μηιάκε γηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή γηα άηνκα πνπ έρνπλ
λνεηηθή θαζπζηέξεζε, όρη όκωο γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από λνεηηθή
θαζπζηέξεζε.
(American Association of Mental Deficiency AAMD, οριςμόσ τησ ανάπτυξησ του ατόμου)
ύλδξνκν Down: Τν ζχλδξνκν Down είλαη ε πην θνηλή αλαγλσξίζηκε αηηία
ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Τν ζχλδξνκν εκθαλίδεηαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα
(1:800 γελλήζεηο) ζε φιεο ηηο θπιέο.

Τν ζχλδξνκν Down πεξηγξάθηεθε ην

1860 απφ ην γηαηξφ J.L. Down, ν νπνίνο πξφζεμε ζε κία νκάδα ηδξπκαηηθψλ
αηφκσλ, άζρεησλ κεηαμχ ηνπο, ηελ χπαξμε παξφκνησλ θπζηνγλσκηθψλ
γλσξηζκάησλ. Αηπρψο, ν γηαηξφο J.L. Down γηα λα πεξηγξάςεη απηή ηελ νκάδα
ρξεζηκνπνίεζε ηελ νξνινγία «κνγγνινεηδήο ηδησηεία». Με ηα δεδνκέλα εθείλεο
ηεο επνρήο ε νξνινγία απηή είρε λφεκα, θαζψο ζεσξνχζαλ φηη φζν πην καθξηά
ήηαλ ε θαηαγσγή θάπνηνπ απφ ηελ Δπξψπε, ζε ρψξεο καθξηλέο θαη
αλεμεξεχλεηεο, ηφζν κηθξφηεξε ήηαλ ε λνεκνζχλε ηνπ.

Απηή ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα εθαηφ θαη παξαπάλσ ρξφληα είρε σο
ζπλέπεηα λα κελ παξέρεηαη θακία βνήζεηα ζ’ απηά ηα άηνκα –πέξα απφ
«θξνληίδα θαη πξνζνρή»– γηαηί πίζηεπαλ, ηφζν νη επαγγεικαηίεο φζν θαη νη
νηθνγέλεηέο ηνπο, φηη ηα άηνκα απηά ήηαλ φια ηα ίδηα –κία θαηψηεξε θπιή– θαη
δελ κπνξνχζαλ λα κάζνπλ.
Τν 1959 αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Lejeune φηη ε αηηηνινγία ηνπ ζπλδξφκνπ Down
νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ελφο παξαπαλίζηνπ ρξσκνζψκαηνο ζην 21ν δεχγνο. Η
γλψζε ηεο αηηηνινγίαο δελ άιιαμε απηφκαηα ηε ζηάζε θαη αληίιεςε ηεο
θνηλσλίαο απέλαληη ζε απηά ηα άηνκα.
Δδψ θαη ηξηάληα ρξφληα πεξίπνπ έρεη αξρίζεη κηα ζηαδηαθή αιιαγή, θηάλνληαο
ζην ζήκεξα, φπνπ έρεη απνδεηρζεί φηη ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down έρνπλ
ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο φκσο γηα λα ηηο αλαπηχμνπλ, πξέπεη λα βνεζεζνχλ
θαηάιιεια.
Απηηζκόο ζεκαίλεη:
δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο
δπζθνιίεο ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία
δπζθνιίεο ζηε κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία
δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ παηρληδηνχ
αληηδξάζεηο ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλήζεηψλ ηνπ
(Από ην θπιιάδην ηεο κνλάδαο Απηηζηηθνύ Παηδηνύ «Ειπίδα»)
-Τα άηνκα κε Απηηζκφ έρνπλ απφιπηε αλάγθε απφ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη
ηνπ ρψξνπ ηνπο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα πξόγξακκα πνπ ζα ηεξείηαη θαη
ζα απνηειεί ηε «ξνπηίλα» ηνπο, θαη ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη –όζν ην
δπλαηόλ– νη εθπιήμεηο θαη νη απξόβιεπηεο αιιαγέο.
-Έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ επηθνηλωλία θαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ
πξνθνξηθνύ ιόγνπ, γη’ απηό ζα πξέπεη λα απεπζπλόκαζηε ζηα Άηνκα κε
Απηηζκό ρξεζηκνπνηώληαο κηθξέο πξνηάζεηο πνπ δε ζα μεπεξλνύλ ηηο ηξείο
έωο ηέζζεξηο ιέμεηο.

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη αξλεηηθέο

εληνιέο. Είλαη πξνηηκόηεξν, π.ρ. λα πνύκε «έια κέζα», παξά «κε βγαίλεηο
έμω».
-Παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο.

Θα πξέπεη λα ηα

απνκαθξχλνπκε απφ ρψξνπο κε έληνλα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, φπσο
δπλαηνί ζφξπβνη ή έληνλεο κπξσδηέο.
-Η ζνβαξφηεξε δπζθνιία ηνπο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε. Σπλεπψο, θαιφ ζα
είλαη λα απνθεχγνληαη ζπλσζηηζκέλνη ρψξνη.

-Δάλ

ζέινπκε

λα

ηα

βνεζήζνπκε

λα

απηελεξγήζνπλ

ζε

ηνκείο

απηνεμππεξέηεζεο ή ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη λα ηα
θαζνδεγήζνπκε είηε κε θπζηθφ ηξφπν (π.ρ. πηάλνληάο ηνπο ην ρέξη γηα λα
θάλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε), είηε κε πνιχ ζαθείο, μεθάζαξεο θαη
νιηγφινγεο εληνιέο.
-Τα Άηνκα κε Απηηζκφ απνθεχγνπλ ηελ νπηηθή επαθή γηαηί δπζθνιεχνληαη
ζην ζπληνληζκφ ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ εξεζηζκάησλ, δειαδή: δελ κπνξνχλ
λα θνηηνχλ, λα αθνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηαπηφρξνλα ηα εξεζίζκαηα.
Είλαη, ινηπόλ, πην εύθνιν λα καο αθνύλ θαη λα θαηαλννύλ απηά πνπ ηνπο
ιέκε ρωξίο λα καο θνηηάδνπλ.
-Τα Άηνκα κε Απηηζκφ είηε έρνπλ πνιχ θαιή «ζρέζε» κε ην λεξφ θαη ηε
ζάιαζζα, είηε ην απνθεχγνπλ ζπζηεκαηηθά.

Αλ αληηδξάζνπλ ζηελ επαθή

ηνπο κε ην λεξό, ππάξρεη γηα απηά κηα «ινγηθή» εμήγεζε πνπ ελδερνκέλωο
λα κελ κπνξνύκε λα αμηνινγήζνπκε, αιιά πνπ γηα απηά είλαη παξάγνληαο
αλαζηάηωζεο. Ιαιό ζα είλαη λα κελ ηα πηέδνπκε γεληθώο λα θάλνπλ θάηη πνπ
εκείο ζεωξνύκε επράξηζην θαη ρξήζηκν, όηαλ είλαη αλαζηαηωκέλα, ώζηε λα
απνθύγνπκε ηηο εθξήμεηο ζπκπεξηθνξάο.
-Αλ είλαη απφ ηελ αξρή αξλεηηθά γηα θάηη, φζν θαη λα πξνζπαζήζνπκε απηφ
δε ζα αιιάμεη.

Γηα ηα ίδηα ηα Άηνκα κε Απηηζκφ, ππάξρεη πάληα ιφγνο γηα

απηή ηελ άξλεζε, ηνλ νπνίν εκείο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε.
Φπρηθέο δηαηαξαρέο: κε ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίδνληαη φιεο νη θαηαζηάζεηο
φπνπ εκθαλίδνληαη δηαηαξαρέο ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ θαη
δηαηαξαρέο ζηε ζπκπεξηθνξά.
(Από «Εηδηθή Αγωγή», Μ. Αγγεινπνύινπ – Σαθαληάκε, ζει. 257).

Καλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη θαζεκεξηλήο επηθνηλωλίαο
κε ΑκεΑ


Αλ θξίλεηε φηη ππάξρεη αλάγθε λα βνεζήζεηε έλα Άηνκν κε Αλαπεξία, ξσηήζηε
ηνλ/ηελ πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ην θάλεηε.



Όηαλ ζπζηήλεζηε ζε έλα άηνκν κε ηερλεηφ ή αθξσηεξηαζκέλν ρέξη, κελ
απνθεχγεηε λα ηνπ δψζεηε ην ρέξη ζαο. Γψζηε ην αξηζηεξφ ζαο ρέξη ή αγγίμηε
ηνλ/ηελ κε κηα θηιηθή ρεηξνλνκία.



Μηιήζηε απεπζείαο ζην Άηνκν κε Αλαπεξία, παξά κέζσ γνλέα, ζπλεξγάηε,
ζπλνδνχ ή δηεξκελέα.



Μηιήζηε θπζηνινγηθά, ρξεζηκνπνηψληαο θνηλέο εθθξάζεηο φπσο «ηα ιέκε»,
«πξέπεη λα πξνιάβσ», «ζα έρεηο λέα κνπ ζχληνκα» –αλεμάξηεηα απφ ηελ
αλαπεξία πνπ έρεη ην άηνκν απηφ



Αλ κηιάηε γηα ιίγν κε άηνκν ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην, πξνζπαζήζηε λα
ρακειψζεηε ζην χςνο ηνπ, ψζηε λα απνθηήζεηε νπηηθή επαθή.



Δπηθεληξψζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζε άηνκν κε πξνβιήκαηα νκηιίαο.

Αλ δελ

θαηαιαβαίλεηε ηη ιέεη ην άηνκν απηφ, δεηήζηε ηνπ/ηεο λα ην επαλαιάβεη. Μελ
πξνζπνηείζηε φηη θαηαιάβαηε.


Μηιάηε αξγά θαη θαζαξά ζε έλα άηνκν κε πξνβιήκαηα αθνήο. Με θσλάδεηε
θαη κε κηιάηε κέζα ζην απηί ηνπ/ηεο. Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζαο θαη νη
θηλήζεηο ησλ ρεηιηψλ ζαο βνεζάλε ην άηνκν κε πξνβιήκαηα αθνήο λα ζαο
θαηαιάβεη.

Αλ εμαθνινπζείηε λα κελ είζηε ζίγνπξνη φηη ζαο θαηάιαβε,

ζεκεηψζηε φ,ηη ζέιεηε λα πείηε.


Όηαλ ραηξεηάηε έλα ηπθιφ άηνκν ή άηνκν κε κεησκέλε φξαζε, πείηε ηνπ/ηεο ην
φλνκά ζαο. Αλ ηνπ/ηεο πξνζθέξεηε βνήζεηα ζην πεξπάηεκα, αθήζηε ηνλ/ηελ
λα αθνπκπήζεη ζην βξαρίνλά ζαο.



Άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο ή φξαζεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ επίζεο θαη
κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο. Αλ ζπλαληήζεηε έλα ηέηνην άηνκν, κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε καδί ηνπ ζρεκαηίδνληαο θεθαιαία γξάκκαηα ζηελ παιάκε
ηνπ/ηεο.



Αλ δελ έρεηε νηθεηφηεηα κε έλα άηνκν κε αλαπεξία απνθχγεηε λα ηνλ/ηελ
ξσηήζεηε γηα ηελ αλαπεξία ηνπ/ηεο ή ηηο αηηίεο ηεο.



Να είζηε δηαθξηηηθφο θαη ππνκνλεηηθφο, έλα Άηνκν κε Αλαπεξία κπνξεί λα
ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα θάλεη θάηη.



Μελ επαηλείηε ππεξβνιηθά έλα Άηνκν κε Αλαπεξία πνπ εθηειεί θπζηνινγηθέο
θαζεκεξηλέο εξγαζίεο.



Δλψ πεξηκέλεηε ζηε ζεηξά, παξαρσξήζηε ηε ζέζε ζαο ζε έλα Άηνκν κε
Αλαπεξία ή κεζνιαβήζηε ψζηε ην Άηνκν απηφ λα πξνρσξήζεη κπξνζηά ζηε
ζεηξά θαη κε ζηέθεζηε αθξηβψο κπξνζηά ηνπ ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε.



Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, πξνζθέξεηε ηε ζέζε ζαο ζην
Άηνκν κε Αλαπεξία. Βνεζήζηε ην λα επηβηβαζηεί ή λα απνβηβαζηεί απφ ην
ιεσθνξείν, ην ηξακ ή ην αεξνπιάλν, αθνχ πξψηα ξσηήζεηε κε πνηνλ ηξφπν
κπνξείηε λα βνεζήζεηε θαιχηεξα.



Μελ αγγίδεηε ηα νξζνπεδηθά βνεζήκαηα (παηεξίηζεο, κπαζηνχλη, αλαπεξηθφ
ακαμίδην), παξά κφλν αλ ζαο δεηεζεί. Με ζηεξίδεζηε ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην,
είλαη κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ ηνπ αηφκνπ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Όηαλ
ζπλνδεχεηε άηνκν ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην, κελ θξεκάηε ζην ακαμίδηφ ηνπ/ηεο
ηελ ηζάληα ζαο ή ζαθνχιεο κε ςψληα πξνθεηκέλνπ λα ειαθξψζεηε ηα ρέξηα
ζαο. Τν αλαπεξηθφ ακαμίδην θαη ηα ινηπά ηερληθά βνεζήκαηα ζεσξνχληαη σο
«πξνέθηαζε ηνπ ζψκαηνο» ηνπ Αηφκνπ κε Αλαπεξία θαη αληηθαζηζηνχλ ηε
ιεηηνπξγία κειψλ ηνπ ζψκαηνο πνπ δε ιεηηνπξγνχλ.



Με δείρλεηε νίθην ζε Άηνκα κε Αλαπεξία. Σπκπεξηθεξζείηε ηνπο ζαλ ίζνπο,
γηαηί απηφ είλαη. Όηαλ ζπλνδεχεηε έλα παηδί πνπ ιφγσ αζψαο πεξηέξγεηαο
ξσηήζεη γηα ηνλ άλζξσπν κε αλαπεξία πνπ ηπγράλεη λα είλαη δίπια ζαο,
εμεγείζηε ηνπ φζν πην απιά κπνξείηε φ,ηη γλσξίδεηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο
αλαπεξίαο.

Μελ απνηξέπεηε ην παηδί απφ ην λα θνηηάδεη ηνλ άλζξσπν κε

αλαπεξία ή λα ζαο ξσηήζεη ζρεηηθά.

πλνδεύσ…
πλνδεύω ζεκαίλεη ζπκπνξεύνκαη.
πλνδόο είλαη ν άλζξωπνο πνπ πνξεύεηαη καδί, πιάη-πιάη, ηζόηηκα κε
θάπνηνλ άιινλ.
 Ο ζπλνδφο ελφο θσθνχ «δαλείδεη» ηα αθηηά ηνπ –αθνχεη γηα θάπνηνλ
άιινλ.
 Ο ζπλνδφο ελφο ηπθινχ «δαλείδεη» ηα κάηηα ηνπ –βιέπεη γηα θάπνηνλ
άιινλ.
 Ο ζπλνδφο ελφο θηλεηηθά αλαπήξνπ «πεξπαηά», «ρνξεχεη», «αγγίδεη» γηα
θάπνηνλ άιινλ.
 Ο ζπλνδφο ελφο αηφκνπ κε Ννεηηθή Υζηέξεζε ή Απηηζκφ

ζεκαίλεη φηη

πξέπεη λα θάλεη φια ηα παξαπάλσ ηαπηφρξνλα, λα «δαλείδεη» φιεο ηνπ ηηο
αηζζήζεηο, θαη ηελ ςπρή ηνπ αθφκα!
Μ’ άιια ιόγηα, πλνδόο Αηόκνπ κε Αλαπεξία ζεκαίλεη:
 Αθνζίσζε
 Πίζηε ζηηο Αλζξώπηλεο Αμίεο θαη Δηθαηώκαηα
 εβαζκόο ζηε Δηαθνξεηηθόηεηα
 Τπνκνλή,
Άλζξσπν!

επηκνλή

θαη

πξνζαξκνζηηθόηεηα,

Αγάπε

γηα

ηνλ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ-ΤΝΟΓΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


1 ζπλνδόο γηα θάζε 5 απηνεμππεξεηνύκελα άηνκα κε λνεηηθή

πζηέξεζε,


1 ζπλνδόο γηα θάζε 2 άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, πνπ

επηβαξύλνληαη θαη κε άιια πξνβιήκαηα πγείαο, όπσο: επηιεςία,
απηηζκό θ.α. θαη δελ απηνεμππεξεηνύληαη,


1 ζπλνδόο γηα θάζε 1 άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη κε

βαξηά ζσκαηηθή αλαπεξία θαη δελ απηνεμππεξεηείηαη,


1

ζπλνδόο

γηα

θάζε

2

άηνκα

κε

απηηζκό

πνπ

απηνεμππεξεηνύληαη,


1

ζπλνδόο

γηα

θάζε

1

άηνκν

κε

απηηζκό

πνπ

δελ

απηνεμππεξεηείηαη θαη έρεη βεβαξεκέλε θαηάζηαζε πγείαο,


1 ζπλνδόο γηα θάζε 4 άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο (ηπθινί θαη

κεξηθώο βιέπνληεο) ή αθνήο πνπ δελ έρνπλ άιιεο αλαπεξίεο,


1 ζπλνδόο γηα θάζε 1 άηνκν κε πξνβιήκαηα όξαζεο (ηπθινί θαη

κεξηθώο

βιέπνληεο)

ή

αθνήο

πνπ

έρεη

παξάιιεια

θαη

άιιεο

αλαπεξίεο, π.ρ. ηπθινθσθά, λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο
θ.α.


1 ζπλνδόο γηα θάζε 2 άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ή

παξαπιεγία πνπ απηνεμππεξεηνύληαη,


1 ζπλνδόο γηα θάζε 1 άηνκν κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ή

παξαπιεγία-ηεηξαπιεγία πνπ δελ απηνεμππεξεηείηαη,


1 ζπλνδόο γηα θάζε 5 άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο

(λόζνπο ή δηαηαξαρέο), εθόζνλ δελ θξίλνληαη –κε γλσκάηεπζε
ηαηξνύ- επηζεηηθά ή επηθίλδπλα,


1 ζπλνδόο γηα θάζε 2 άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο

(λόζνπο ή δηαηαξαρέο), εθόζνλ θξίλνληαη –κε γλσκάηεπζε ηαηξνύεπηζεηηθά ή επηθίλδπλα.

ΓΕΝΘΙΕ ΟΔΗΓΘΕ ΓΘΑ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ
ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΘΑ ΕΝΣΟ ΣΗ ΙΑΣΑΙΗΝΧΗ


Υξήκαηα-Αληηθείκελα αμίαο: Δίλαη θαιφ λα κελ έρεηε καδί ζαο
πνιιά ρξήκαηα θαη αληηθείκελα αμίαο (π.ρ. αιπζίδεο, ξνιφγηα). Η
θαηαζθήλσζε δε θέξεη επζχλε αλ απηά ραζνχλ. Τα ρξήκαηα γηα ηηο
πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ θαηαζθελσηψλ, ζα ζαο δνζνχλ είηε απφ ην
γνλέα είηε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα ζαο θαη εζείο ζα είζηε
ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο.



Απηνθίλεηα: Τα ηδησηηθά απηνθίλεηα ζα ζηαζκεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν
ρψξν, ηνλ νπνίν ζα ζαο ππνδείμεη ν ππεχζπλνο Σπληνληζηήο ηεο
θαηαζθήλσζεο. Απαγνξεχεηαη λα έρεηε ηα απηνθίλεηα δίπια ζηηο
ζθελέο. Η είζνδνο-έμνδνο πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη πάληα κε
κηθξή ηαρχηεηα. Γηα λα βγάδεηε θαηαζθελσηέο κε ηα απηνθίλεηά ζαο
απφ ην ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο, ζα πξέπεη λα πάξεηε άδεηα απφ ην
Σπληνληζηή. Τα απηνθίλεηα ησλ Ιδξπκάησλ είλαη κφλν γηα ππεξεζηαθή
ρξήζε θαη ηα νδεγνχλ κφλν νη νδεγνί ηνπο.



Σειέθσλα: Τν ηειέθσλν ηεο θάζε θαηαζθήλσζεο είλαη κφλν γηα
επαγγεικαηηθή ρξήζε. Οη ζπλνδνί δε κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα
πξνζσπηθά ηνπο ζέκαηα (εθηφο αλ ζπληξέρεη πνιχ ζνβαξφο ιφγνο).
Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζαο θαινχλ απφ ην αξρεγείν, φηαλ δέρεζηε
ηειεθσλήκαηα.



Υξεζηκνπνίεζε θαηαζθελσηηθνύ πιηθνύ: Να ρξεζηκνπνηείηε ην
πιηθφ ηεο θαηαζθήλσζεο ζα λα είλαη δηθή ζαο πεξηνπζία. Μαδεχεηε ηα
πιηθά πνπ ηπρφλ είλαη πεηακέλα. Γελ πξέπεη λα πεηάηε άρξεζηα ή
θαηεζηξακκέλα πιηθά, αλ δελ ελεκεξψζεηε πξψηα ην Σπληνληζηή.
Τπρφλ απψιεηα ή θαηαζηξνθή πιηθνχ, ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ θέξεη ν
ζπλνδφο, απνδεκηψλεηαη απφ ηνλ ίδην.



Σξαπκαηηζκνί ή αζζέλεηεο: Πξέπεη λα αλαθέξεηε θάζε ηξαπκαηηζκφ
ή αζζέλεηα θαηαζθελσηή ή ζπλνδνχ, φζν αζήκαληα θη αλ είλαη ζηνλ
ππεχζπλν ηνπ θνξέα ζαο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ελεκεξψλεη ην
Σπληνληζηή θαη ην γηαηξφ ηεο θαηαζθήλσζεο.



Φάξκαθα: Ο ζπλνδφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ
θαξκάθσλ

πνπ ιακβάλεη ν θαηαζθελσηήο ή νη θαηαζθελσηέο πνπ

ζπλνδεχεη. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζα απεπζχλεζηε ζην γηαηξφ ή
ζηε λνζειεχηξηα ηεο θαηαζθήλσζεο. Απαγνξεχεηαη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο

γηα

ηε

ρνξήγεζε

νπνηνπδήπνηε

θαξκάθνπ

ζηνπο

θαηαζθελσηέο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ γηαηξνχ. Τέηνηνπ είδνπο
πξσηνβνπιίεο κπνξνχλ λα απνβνχλ αθφκε θαη κνηξαίεο.


Επηζθέςεηο: Οη επηζθέςεηο θίισλ ή ζπγγελψλ επηηξέπνληαη κφλν ηελ
θαζνξηζκέλε
επηηξέπεηαη

απφ
ε

θαηαζθήλσζεο.

ηελ

ζίηηζε
Όηαλ

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.κεΑ.
θαη

ε

εκέξα

δηαλπθηέξεπζή

επηζθέπηνληαη ηελ

θαη
ηνπο

θαηαζθήλσζε

ψξα.

Γελ

εληφο

ηεο

γνλείο

ή

ζπγγελείο ησλ θαηαζθελσηψλ, πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλεηαη ν
Σπληνληζηήο.


Ιαζαξηόηεηα: Μελ αθήλεηε ζθνππίδηα ή ππνιείκκαηα θαγεηψλ κέζα
θαη έμσ απφ ηε ζθελή. Απαγνξεχνληαη ηα απγά θαη ηα γάιαηα κέζα ή
έμσ

απφ

ηε ζθελή,

δηφηη πξνζειθχνπλ

έληνκα

θαη θίδηα.

Να

απνθεχγεηε ηα ςειά ρφξηα θαη ηα κέξε πνπ έρνπλ πέηξεο, δηφηη κπνξεί
λα θξχβνπλ θίδηα ή ζθνξπηνχο.


Ιαζεκεξηλόο θαζαξηζκόο ζθελήο ή νηθίζθνπ: Βάιηε πάλσ απφ ην
ζηξψκα ησλ θαηαζθελσηψλ ην εηδηθφ λάπινλ γηα λα κε βξέρεηαη ή
ιεξψλεηαη ην ζηξψκα. Διέγρεηε θαζεκεξηλά θαη εηδηθά κεηά ην
κεζεκεξηαλφ

θαη

ην

βξαδηλφ

θαγεηφ,

γηα

βξεγκέλα

ζεληφληα,

ζηξψκαηα θαη θνπβέξηεο. Ταθηνπνηήζηε ηα αηνκηθά πξάγκαηα ηνπ
θαζελφο, καδέςηε ηα ζθνππίδηα κέζα θαη έμσ απφ ηε ζθελή ή ηνλ
νηθίζθν, αλνίμηε ηα παξαπέηα ησλ ζθελψλ ή ηηο πφξηεο ησλ νηθίζθσλ
γηα αεξηζκφ. Πξέπεη λα ελζαξξχλεηε θαη ηνπο θαηαζθελσηέο λα
ζπκκεηέρνπλ (εθφζνλ κπνξνχλ) ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.


Ρνύρα ησλ θαηαζθελσηώλ: Τα ξνχρα ησλ θαηαζθελσηψλ πξέπεη λα
είλαη θάζε ζηηγκή ηαθηνπνηεκέλα ζηνπο ζάθνπο ηνπο. Τα άπιπηα ξνχρα
ζα πξέπεη λα κπαίλνπλ ζε καχξεο ζαθνχιεο θαη λα πεγαίλνπλ ζην
πιπληήξην ηεο θαηαζθήλσζεο.



Φσηηζκόο: Τα θψηα πξέπεη λα θιείλνπλ κέζα ζηε ζθελή ή ζηνλ
νηθίζθν, κφιηο νη θαηαζθελσηέο πέζνπλ γηα χπλν. Καιφ ζα είλαη νη
θαηαζθελσηέο ηεο ίδηαο ζθελήο ή νηθίζθνπ λα πέθηνπλ γηα χπλν ηελ
ίδηα ψξα, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα μαλαλάςνπλ ηα θψηα. Οη ζπλνδνί,
αλ θνηκεζνχλ αξγφηεξα, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θαθνχο γηα λα κε
δηαηαξάμνπλ ηνλ χπλν ησλ θαηαζθελσηψλ.
(Αλαιπηηθφ θαζεθνληνιφγην ησλ ζπλνδψλ, θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ
πξνζσπηθνχ ηεο θαηαζθήλσζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο Αξρέο
Λεηηνπξγίαο ηεο Καηαζθήλσζεο, πνπ αθνινπζνχλ).

ΑΡΥΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ
ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙΣΑΙ
ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΧΜΑΣΔΙΧΝ
ΓΟΝΔΧΝ & ΚΗΓΔΜΟΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(Π.Ο..Γ.Κ.Α.κεΑ.)
ΓΔΝΙΚΑ
1.1.Ο

θαλνληζκφο

απηφο

ηζρχεη

γηα

φινπο

φζνπο

ζπκκεηέρνπλ

ζηελ

Καηαζθήλσζε: Καηαζθελσηέο, ζπληνληζηέο, ζπλνδνχο, ηαηξηθφ/λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, επηζθέπηεο, θνξείο θαη εθπξνζψπνπο ηεο
ΠΟΣΓΚΑκεΑ.
1.2.Αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Καηαζθήλσζεο απνηειεί ε Κεληξηθή
Δπηηξνπή Καηαζθελψζεσλ πνπ ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν, απνηεινχκελε απφ
πέληε κέιε, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) ηεο
ΠΟΣΓΚΑκεΑ.
Η ΠΟΣΓΚΑκεΑ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ αξηηφηεξε ιεηηνπξγία ησλ
Καηαζθελψζεσλ

νθείιεη

λα

νξίζεη

έλαλ

Δθπξφζσπφ

ηεο

γηα

θάζε

θαηαζθελσηηθή πεξίνδν, ηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην 12
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Η

ΠΟΣΓΚΑκεΑ

έρεη

ηε

δηνηθεηηθή

επζχλε

ηεο

ιεηηνπξγίαο

ησλ

Καηαζθελψζεσλ ζηηο νπνίεο πινπνηείηαη ην Πξφγξακκα.
Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην Καηαζθελσηηθφ Πξφγξακκα θάλεη ρξήζε θαη
επνπηεχεη ηνπο θαηαζθελσηηθνχο ρψξνπο - ππνδνκέο πνπ αλήθνπλ ζηα
Υπνπξγεία: Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη ζηελ
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θιπ.
1.4.Η εθάζηνηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε έρεη ηελ νηθνλνκηθή κέξηκλα ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ Καηαζθελψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηνηθεηηθή ηεο
πεξηθέξεηα. Δπίζεο νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ
γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο,
έηζη ψζηε ηελ πξψηε εκέξα θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ ε θάζε
θαηαζθήλσζε λα είλαη έηνηκε λα θηινμελήζεη ηηο απνζηνιέο.
1.5.Η ιεηηνπξγία ησλ Καηαζθελψζεσλ μεθηλάεη θαηά ηνλ κήλα Ινχλην θαη
ιήγεη πεξί ην ηέινο Απγνχζηνπ ή αξρέο Σεπηεκβξίνπ. Η θάζε θαηαζθελσηηθή

πεξίνδνο

δηαξθεί

δεθαπέληε

εκέξεο

ην

κέγηζην.

Σηηο

θαηαζθελψζεηο

θηινμελνχληαη ΑκεΑ ειηθίαο 10 έσο 50 εηψλ.
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην Καηαζθελωηηθό Πξόγξακκα έρνπλ:
1.
2.

Τα Άηνκα κε Αλαπεξία πνπ δηαβηνχλ ζε Ιδξχκαηα
Τα κέιε ησλ ζπιιφγσλ θνξέσλ ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ

3.
Οη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ν αξηζκφο ησλ
νπνίσλ νξίδεηαη απφ εηήζηα Υπνπξγηθή Απφθαζε.
Σηα πιαίζηα ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, ζε θάζε θαηαζθελσηηθφ πξφγξακκα
πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη θαηαζθελσηέο ΑκεΑ πνπ δηαβηνχλ ζε Ιδξχκαηα
Κιεηζηήο Πεξίζαιςεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν
ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ
Ο ζεζκφο ησλ θαηαζθελψζεσλ έρεη ζθνπφ λα παξέρεη ζηα Άηνκα κε Αλαπεξία
ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζνπλ επράξηζηα 15 εκέξεο, λα ςπραγσγεζνχλ θαη λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ

θνηλσληθά,

ελψ

παξάιιεια

λα

πξνζθέξεη

ζηηο

νηθνγέλεηέο ηνπο ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα μεθνχξαζε απφ ηα θαζεκεξηλά
ηνπο θαζήθνληα. Μέζα απφ ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην νκαδηθφ
πλεχκα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία εληζρχνπλ ηε ζσκαηηθή,

πλεπκαηηθή,

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε, δηεπξχλνπλ ηνλ θχθιν ησλ
παξαζηάζεσλ αιιά θαη ην ζεζκφ ηεο θηιίαο, ην πλεχκα νκαδηθήο δξάζεο,
ζπλεξγαζίαο, ηελ απηνεμππεξέηεζε θαη απηνδηαρείξηζε ηνπο.
Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο Αηόκωλ κε Αλαπεξία ζηηο θαηαζθελώζεηο
Η ΠΟΣΓΚΑκεΑ νθείιεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
θαηαζθελσηηθψλ πεξηφδσλ λα απνζηέιιεη ζηνπο ζπιιφγνπο - θνξείο ηεο
Δλεκεξσηηθφ Υιηθφ πξνθεηκέλνπ απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο λα ελεκεξψζνπλ
ηνπο γνλείο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία γηα ην θαηαζθελσηηθφ πξφγξακκα.
Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ – κειψλ ηεο
ΠΟΣΓΚΑκεΑ ζην Καηαζθελσηηθφ Πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο:
1.

Κάζε θνξέαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ ηνπ πνπ ζα

κεηέρνπλ ζην Καηαζθελσηηθφ Πξφγξακκα, κε γλψκνλα ηα θξηηήξηα πνπ
έρνπλ νξηζζεί απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
2.

Ο γνλέαο ή θεδεκφλαο ηνπ ππνςήθηνπ θαηαζθελσηή ζπκπιεξψλεη κε

δηθή ηνπ επζχλε ηα αιεζή ζηνηρεία γηα ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ
θαηαζθελσηή (πγεία, ζπκπεξηθνξά, ηδηαίηεξεο αλάγθεο) ζην Πιεξνθνξηαθφ
Γειηίν

Καηαζθελσηή

ηεο

ΠΟΣΓΚΑκεΑ.

Παξάιιεια

κεξηκλά

γηα

ηελ

ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ απφ ηνλ Θεξάπνληα Ιαηξφ ηνπ ππνςεθίνπ
θαηαζθελσηή. Ο γνλέαο ή ν θεδεκφλαο ζπλππνγξάθεη ηελ αίηεζε κε ηνλ
Θεξάπνληα Ιαηξφ θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Φνξέα.
3.

Γηα Μεκνλσκέλεο Πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ Καηαζθελσηψλ ΑκεΑ (δελ

πξνέξρνληαη

απφ

θάπνην

θνξέα

κέινο

ηεο

Οκνζπνλδίαο),

νη

γνλείο

πξνκεζεχνληαη απφ ηελ ΠΟΣΓΚΑκεΑ ην Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν Καηαζθε-λσηή,
νη γνλείο θαη ν ζεξάπσλ Ιαηξφο ηνπ ΑκεΑ ζπκπιεξψλνπλ ηα δεηνχκελα
ζηνηρεία

κε

απφιπηε

αιήζεηα

γηα

ηελ

θαηάζηαζε

ηνπ

ππνςήθηνπ

θαηαζθελσηή, ππνγξάθνπλ ην Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν θαη ζηε ζπλέρεηα ην
απνζηέιινπλ εκπξφζεζκα ζηελ ΠΟΣΓΚΑκεΑ.
4.

Οη θνξείο έρνπλ ηελ επζχλε ζπιινγήο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ Γειηίσλ

απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ ππνςεθίσλ θαηαζθελσηψλ θαζψο θαη ηελ
απνζηνιή ηνπο ζηελ ΠΟΣΓΚΑκεΑ. Δπίζεο, νη θνξείο ή νη γνλείο – θεδε-κφλεο
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φπνην άιιν έγγξαθν θξηζεί απαξαί-ηεην απφ
ηελ Οκνζπνλδία.
5.

Η επηινγή, εθπαίδεπζε, ησλ θαηάιιεισλ ζπλνδψλ ησλ θαηαζθελσηψλ

θαζψο θαη ε αληηζηνηρία ζπλνδνχ – θαηαζθελσηή ή θαηαζθελσηψλ γίλεηαη κε
επζχλε ηνπ θνξέα, θαη’ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 312/2001.
6.

Οη

ζπλνδνί

πξνθεηκέλνπ

λα

ζπκκεηάζρνπλ

ζην

Καηαζθελσηηθφ

Πξφγξακκα ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην εηδηθφ έληππν – αίηεζε
ζπλνδεπφκελν απφ ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηελ
θαηαζέζνπλ ζηνλ θνξέα.
7.

Σε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο αδπλαηεί λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ

αλαγθψλ ηνπ ζε ζπλνδνχο νθείιεη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ηελ ΠΟΣΓΚΑκεΑ.
8.

Ο

θάζε

θνξέαο

ππνρξενχηαη

λα

κεξηκλήζεη

γηα

ηελ

εχξεζε

ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 ησλ ζπλνδψλ ησλ θαηαζθελσηψλ γηα ηελ θαηαζθήλσζε
πνπ ζα κεηάζρεη.
9.

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζε γνλείο ή θεδεκφλεο λα εξγαζζνχλ σο

ζπλνδνί ή εζεινληέο ζηηο θαηαζθελψζεηο πνπ θηινμελνχληαη ηα παηδηά ηνπο.
10.

Μεηαμχ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Φνξέα θαη ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ ππνγξάθεηαη

Ιδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ, φπνπ πξνβιέπνληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ
θνξέα ζην Καηαζθελσηηθφ Πξφγξακκα.
11.
ζηηο

Πξνθεηκέλνπ ηα Άηνκα κε Αλαπεξία
θαηαζθελψζεηο,

νη

θνξείο

ησλ θνξέσλ λα ζπκκεηάζρνπλ

ππνρξενχληαη

λα

απνζηείινπλ

ζηελ

ΠΟΣΓΚΑκεΑ θάθειν ν νπνίνο ζα εκπεξηέρεη:
α) ην Ιδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ,
β) ηα Πιεξνθνξηαθά Γειηία Καηαζθελσηψλ,
γ) ηηο Αηηήζεηο Σπλνδψλ
δ) Ολνκαζηηθή Καηάζηαζε ησλ θαηαζθελσηψλ ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη
ε

αλαπεξία

ηνπ

θάζε

θαηαζθελσηή.

Σηελ

θαηάζηαζε

απηή

ζα

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πξφζσπν πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηνλ θνξέα σο
ππεχζπλνο θνξέα.
12.

Η απνζηνιή φισλ ησλ παξαπάλσ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδεη ε ΠΟΣΓΚΑκεΑ.

13.

Οη θνξείο νθείινπλ θαηά ηελ άθημή ηνπο ζηνλ Καηαζθελσηηθφ Φψξν λα

παξαδψζνπλ

ζηνλ

Σπληνληζηή

ηεο

Καηαζθήλσζεο

αληίγξαθα

ησλ

Πιεξνθνξηαθψλ Γειηίσλ ησλ Καηαζθελσηψλ, θαζψο θαη ηηο αηηήζεηο ησλ
Σπλνδψλ ηνπο.
14.

Οη θνξείο δχλαληαη λα εθθξάζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο σο πξνο ηνλ

αξηζκφ ησλ θαηαζθελσηψλ, ηνλ θαηαζθελσηηθφ ρψξν θαη ηελ ρξνληθή
πεξίνδν θηινμελίαο ησλ ΑκεΑ. Η ηειηθή απφθαζε γηα ηα αλσηέξσ απνηειεί
απνθιεηζηηθά επζχλε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Καηαζθελψζεσλ.
15.
φηη

Σε πεξίπησζε πνπ ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Καηαζθελψζεσλ δηαπηζηψζεη
δελ

ηεξείηαη

θαηαζθελσηψλ

–

ε

πξνβιεπφκελε

Σπλνδψλ

ζα

απφ

ην

πξνβαίλεη

ΠΓ

312/02001

αλαινγία

ζηελ

πεξηθνπή

ζπλνδψλ,

ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηνλ εθάζηνηε θνξέα.
16.

Σχκθσλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ αξκνδίνπ

ππνπξγείνπ, ε ΠΟΣΓΚΑκεΑ δελ αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε δαπαλψλ γηα
ηξνθεία, θηινμελία ζε μελνδνρεία ή ζε Κέληξα Πεξίζαιςεο, παξά κφλν ηηο
ακνηβέο ησλ ζπληνληζηψλ, ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, ζπλνδψλ, ςπραγσγψλ,
λαπαγνζσζηψλ

θαη

βνεζεηηθνχ

πξνζσπηθνχ

Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.

ησλ Καηαζθελψζεσλ

ηνπ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΤΠΟΓΟΜΔ – ΔΞΟΠΛΙΜΟ &
ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
2.1.Οη θαηαζθελσηηθνί ρψξνη πξέπεη λα είλαη νξηδνληίσο θαη θαζέησο
πξνζβάζηκνη ζε φια ηα Άηνκα κε Αλαπεξία π.ρ. κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, κε
πξνβιήκαηα φξαζεο.
2.2.Τα θαηαιχκαηα ησλ θαηαζθελσηψλ (ζθελέο ή νηθήκαηα) πξέπεη λα
θαζαξίδνληαη, λα απνιπκαίλνληαη, ζπλερψο θαζψο θαη λα αλαλεψλεηαη ν
εμνπιηζκφο ηνπο.
2.3.Η ηξαπεδαξία λα είλαη επαξθήο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ
ζηηίδνληαη, λα είλαη πξνζβάζηκε ζε θηλεηηθά αλαπήξνπο θαη ηπθινχο θαη λα
θαζαξίδεηαη επηκειψο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο κεηά ηα γεχκαηα.
2.4.Οη ηνπαιέηεο πξέπεη λα είλαη επαξθείο (1 ηνπαιέηα αλά 10 άηνκα),
πιήξσο εμνπιηζκέλεο, ιεηηνπξγηθέο, πξνζβάζηκεο θαη θαζαξέο, επξηζθφκελεο
ζε πξνζηηή απφζηαζε απφ ηα θαηαιχκαηα.
Οη ληνπδηέξεο λα έρνπλ πάληα ζε επάξθεηα δεζηφ λεξφ θαη λα είλαη
πξνζβάζηκεο θαη επαξθείο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ (1 ληνπδηέξα αλά 10
ρξήζηεο). Οη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξεο, εηδηθά φηαλ γίλεηαη νκαδηθή ρξήζε απηψλ, γηα
ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θαζαξηφηεηα.
2.5.Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηφζν ησλ θαηαζθελσηψλ φζν θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο
θαηαζθήλσζεο, ε εμσηεξηθή πεξίθξαμε ηεο θαηαζθήλσζεο πξέπεη λα έρεη
χςνο

2 – 2,10 κ. ψζηε λα απνθιείεηαη ε ρσξίο άδεηα εηζφδνπ – εμφδνπ

αηφκσλ απφ θαη πξνο ηελ θαηαζθήλσζε.
2.6.Αλάινγα

κε

ην

κέγεζνο

ηεο

θαηαζθήλσζεο

θαη

ηελ

κειέηε

ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη εθηφο ηεο θπξίαο εηζφδνπ λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ
2 έμνδνη θηλδχλνπ.
2.7. Σηελ θχξηα είζνδν πξέπεη λα ππάξρεη ζπξσξείν κε θχιαθα επί 24ψξνπ
βάζεσο.
Σηνλ

θαηαζθελσηηθφ

ρψξν

πξέπεη

λα

ππάξρεη

επαξθήο

αξηζκφο

θαξηνηειεθψλσλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο ειεγρφκελεο
π.ρ. αξρεγείν, ππνδνρή, ηξαπεδαξία θιπ. θαη λα κελ γίλεηαη θαηάρξεζε ηεο
επηθνηλσλίαο εηδηθά ζε ψξεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην πξφγξακκα ηεο
θαηαζθήλσζεο.

2.8. Τν καγεηξείν πξέπεη λα είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο, καγεηξηθά ζθεχε, ςπγεία. Σε ρσξηζηνχο ζαιάκνπο πξέπεη λα
ππάξρνπλ ςπθηηθνί ζάιακνη γηα απνζήθεπζε ηξνθίκσλ θαη απνζήθεπζε
πιηθψλ.
2.9. Να ππάξρεη ηαηξείν ζηειερσκέλν κε ηαηξφ θαη λνζνθφκα επί 24ψξνπ
βάζεσο θαη θαξκαθείν κε θάξκαθα πξψηεο αλάγθεο θαη κε ςπγείν γηα ηα
θάξκαθα πνπ ρξήδνπλ ζπληήξεζεο (πρ ηλζνπιίλε).
2.10. Να ππάξρνπλ δεμακελέο πνζίκνπ χδαηνο κε πηεζηηθφ κεράλεκα, κε
πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 50 ιίηξα αλά ρξήζηε θαηαζθήλσζεο, γηα απηνλνκία
κίαο εκέξαο.
2.11. Να ππάξρνπλ θαηάιιεινη ρψξνη γηα πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
θαηαζθελσηψλ

φπσο

ρψξνη

άζιεζεο,

δεκηνπξγηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ,

πξνβνιψλ θαη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ.
2.12. Δπηζπκεηή είλαη ε χπαξμε θπιηθείνπ κε αλάινγν εμνπιηζκφ γηα ηελ
ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ πνπ ζα δηαζέηεη, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε ηελ
βνήζεηα ησλ θαηαζθελσηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο, θαη ππφ ηελ επίβιεςε
ηνπ Σπληνληζηή.
2.13. Να ππάξρνπλ επαξθείο ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί θαη ππξνζβεζηήξεο ζε
ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία.
2.14. Σε πξνζήθε ηνπ ζπξσξείνπ, θαη ζε θάζε θαξηνηειέθσλν λα είλαη
αλαξηεκέλε ιίζηα κε ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο (πρ ΔΛ.ΑΣ, Ππξνζβεζηηθή
Υπεξεζία, ΔΚΑΒ, Δθεκεξεχνληα Ννζνθνκεία – Φαξκαθεία).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν
ΗΜΔΡΗΙΟ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
07.30 - 8.00:

Έγεξζε - αηνκηθή θαζαξηφηεηα

08.20 - 9.00:

Πξσηλφ ξφθεκα

09.00-10.00:

Ταθηνπνίεζε ζθελψλ - θαζαξηφηεηα

10.00-10.15:

Πξφγεπκα

10.15-11.30:

Απαζρφιεζε

ζηηο

νκάδεο

(ηξαγνχδη,

παηρλίδη,

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνεηνηκαζία εθδειψζεσλ ςπραγσγίαο θιπ.)
11.30-13.15:

Κνιχκβεζε

13.15-13.30:

Νηνπο

13.30-14.00:

Γεχκα

14.00-17.00:

Αλάπαπζε

17.00-17.15:

Έγεξζε - ηαθηνπνίεζε

17.15-17.30:

Πξφδεηπλν

17.30-20.00:

Αζιεηηθέο,

γηνξηαζηηθέο,

ςπραγσγηθέο

εθδειψζεηο,

δηαγσληζκνί, ζπλαπιίεο, θνπθινζέαηξν, αλίρλεπζε, πνξείεο, ειεχζεξε ψξα θιπ.
20.00-21.00:

Γείπλν - αλαθνηλψζεηο

21.00-22.00:

Χπραγσγηθφ πξφγξακκα (ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξάθνο,

παξνπζίαζε νκάδαο, εθδειψζεηο, ζπδεηήζεηο θιπ.)
22.00-22.15:

Αηνκηθή θαζαξηφηεηα

22.30-23.00:

Καηάθιηζε

Τν πξφγξακκα απηφ είλαη ελδεηθηηθφ θαη ηξνπνπνηείηαη κε επζχλε ησλ
Σπληνληζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ θνξέσλ, αλάινγα κε
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε θαηαζθήλσζεο θαη αλαξηάηαη ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο (ηξαπεδαξία, ππνδνρή θιπ.), έηζη ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκν ζε
ζπλνδνχο θαη θαηαζθελσηέο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν
ΓΙΑΣΡΟΦΗ – ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ

Τν δηαηηνιφγην θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. Σην δηαηηνιφγην ιακβάλνληαη
ππφςε νη ειηθίεο ησλ θαηαζθελσηψλ, νη δηαηξνθηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο
(ρνξήγεζε αιεζκέλεο ηξνθήο, ρξήζε κπηκπεξνχ θιπ.) θαζψο επίζεο θαη ηα
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ απαηηεί ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν
ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ – ΣΗΛΔΦΧΝΑ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
5.1. Γηα λα κελ δηαηαξάζζεηαη ην πξφγξακκα ηεο θαηαζθήλσζεο

είλαη

απαξαίηεην λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ θαλφλεο σο πξνο ηελ επηθνηλσλία ησλ
θαηαζθελσηψλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, αιιά θαη ησλ ζπλνδψλ. Σπγθεθξηκέλα, νη
γνλείο θαη γεληθά ζπγγελείο θαη θίινη, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά
θαηά ηηο ψξεο:
Πξσί: 10:00 - 11:30

θαη

Απφγεπκα:

17:00 - 19:30

5.2. Οη επηζθέςεηο ζηνλ θαηαζθελσηηθφ ρψξν πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν:
Κπξηαθή Πξσί: 09:00 – 12:30 ή

Απφγεπκα: 17:00 – 20:00

5.3. Οη επηζθέπηεο ζπλαληνχλ ηνπο θαηαζθελσηέο κφλν ζηνλ εηδηθφ ρψξν
επηζθέςεσλ, φπνπ ζα νδεγείηαη εθεί ν θαηαζθελσηήο απφ ηνλ ζπλνδφ ηνπ. Η
αιιαγή ησλ εηδψλ ηκαηηζκνχ ησλ θαηαζθελσηψλ κε θαζαξά γίλεηαη κφλν θα
ηα ηελ εκέξα ηνπ επηζθεπηεξίνπ.
ΠΡΟΟΥΗ:

Απαγνξεύεηαη ξεηά ε κεηάβ αζή θαη παξακνλή

ηωλ επηζθεπηώλ ζηα θ αηαιύκαηα ηωλ θαηαζθελωηώλ .
5.4. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαλπθηέξεπζε ησλ επηζθεπηψλ (γνλέσλ, θεδεκφλσλ,
θίισλ) ζηνλ ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο. Απαγνξεχεηαη ε θηινμελία ζπγγελψλ
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηαζθήλσζεο, εληφο ησλ θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ.
5.5. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, δελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ ε ζηάζκεπζε
απηνθηλήησλ/δηθχθισλ εληφο ηεο θαηαζθήλσζεο.

5.6. Καη` εμαίξεζε επηηξέπνληαη επηζθέςεηο ππεχζπλσλ θνξέσλ ζηνλ ρψξν
ηεο θαηαζθήλσζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα δηαηαξάζζνπλ ηελ
επξπζκία ηεο θαη ην πξφγξακκά ηεο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία φηη γηα
παξαηεξήζεηο, επηπιήμεηο, πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο ζην πξνζσπηθφ ηεο
θαηαζθήλσζεο αξκφδηνο είλαη κφλν ν ζπληνληζηήο ηεο θαηαζθήλσζεο. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε απηφλ ή ζηνλ ππεχζπλν ηεο
ΠΟΣΓΚΑκεΑ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν
ΙΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ
6.1. Όινη νη θαηαζθελσηέο κε ηελ θξνληίδα ησλ γνληψλ ηνπο ή ησλ
Ιδξπκάησλ πνπ θηινμελνχληαη, πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα παξαθάησ είδε
ηκαηηζκνχ, γηα ηελ πξψηε εβδνκάδα, πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζνχλ ζηελ
ζπλέρεηα κε άιια. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε αλαλέσζε ηνπ
ηκαηηζκνχ, ππνρξενχληαη θαηά ηελ άθημή ηνπο λα θέξνπλ ηκαηηζκφ επαξθή
γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ. Τα πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ θαηαζθελσηή
θαζψο θαη ν ηκαηηζκφο ζπληζηάηαη λα είλαη καξθαξηζκέλα κε ην φλνκά ηνπ.
6.2. Απαξαίηεηα Δίδε:
1. 2 Σεη ζεληφληα κε καμηιαξνζήθεο (ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ παξέρνληαη
απηά απφ ηελ θαηαζθήλσζε).
2. 1 – 2 πεηζέηεο ζάιαζζαο
3. 1-2 πεηζέηεο πξνζψπνπ
4. 1 πεηζέηα πνδηψλ
5. 1 δεπγάξη πηηδάκεο
6. 3-4 αιιαμηέο εζσξνχρσλ (θαλειάθηα ζιηπάθηα)
7. 1 πνπιφβεξ ή δαθέηα
8. 1 Μαθξχ παληειφλη ή καθξηά θνχζηα – θφξεκα γηα ηηο γπλαίθεο.
9. 3 θνληά παληειφληα (ζνξηο)
10. 3 κπινχδεο καθφ ή θνληνκάληθα πνπθάκηζα
11. 2 δεχγε παπνχηζηα
12. 1 δεχγνο ζαγηνλάξεο
13. 1-2 καγηφ ζαιάζζεο
14. 2 δεπγάξηα θάιηζεο

15. 1 θαπέιν ειίνπ
16. 1 νκπξέια ζαιάζζεο
17. Πξνζσπηθά

είδε

ηνπαιέηαο

(νδνληφπαζηα,

νδνληφβνπξηζα,

ρηέλα,

ζθνπγγάξη, ζακπνπάλ, μπξηζηηθά είδε (γηα ηνπο άλδξεο), θνιφληα, θξέκα
πξνζψπνπ, ζεξβηέηεο (γηα ηηο γπλαίθεο) θαη απαξαηηήησο αληειηαθή θξέκα.
18. Πάλεο αθξάηεηαο ζε επαξθή αξηζκφ γηα ηα ΑκεΑ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ
ηελ ηνπαιέηα
19. Γάληηα κηαο ρξήζεσο γηα ηνπο ζπλνδνχο, κηα κηθξή ιεθάλε, κηα κεγάιε
πεηζέηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηνιηζζεηηθή πξνζηαζία ζην ληνπο.

6.3. Κάζε θαηαζθελσηήο κπνξεί λα θέξεη καδί ηνπ θαη ην κνπζηθφ φξγαλν
πνπ παίδεη (εθφζνλ κεηαθέξεηαη θαη δελ ην ρξεζηκνπνηεί ηηο ψξεο ηεο θνηλήο
εζπρίαο), επηηξαπέδην παηρλίδη, βηβιία θιπ. Καηαζθελσηέο θαη Σπλνδνί δελ
επηηξέπεηαη λα θέξνπλ αληηθείκελα αμίαο (θνζκήκαηα θιπ.), φπσο επίζεο
αηρκεξά αληηθείκελα (ζνπγηάδεο, καραηξάθηα θιπ).
6.4. Τα ρξήκαηα γηα ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ θαηαζθελσηψλ νη γνλείο
κπνξνχλ λα ηα δίδνπλ ζηνπο ζπλνδνχο ησλ παηδηψλ ηνπο.
6.5. Η θαηαζθήλσζε θαζψο θαη ε ΠΟΣΓΚΑκεΑ δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα
ηπρφλ απψιεηεο ή θινπέο αληηθεηκέλσλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7ν
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ –ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΤΠΟΓΟΥΗ
ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλσζεο απφ ηελ πξψηε κέξε θαη
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε νπνηαδήπνηε ηαιαηπσξία ησλ θαηαζθελσηψλ
ζπληζηάηαη λα αθνινπζεζεί ε εμήο δηαδηθαζία:
7.1. Μηα βδνκάδα πξηλ ηελ άθημε ησλ θαηαζθελσηψλ, ν ππεχζπλνο ηνπ
θνξέα

πξέπεη

λα

έξρεηαη

ζε

επηθνηλσλία

κε

ηνλ

ζπληνληζηή

ηεο

θαηαζθήλσζεο θαη λα ηνλ ελεκεξψλεη γξαπηά γηα ην αθξηβή αξηζκφ
θαηαζθελσηψλ θαη ζπλνδψλ ηεο πεξηφδνπ. Δπίζεο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο
πνπ έρνπλ νη θαηαζθελσηέο (θηλεηηθή, λνεηηθή θιπ.) έηζη ψζηε ν ζπληνληζηήο
λα έρεη ρξφλν, καδί κε ην πξνζσπηθφ ηεο θαηαζθήλσζεο, λα νξίζεη ηηο
ζθελέο/νηθήκαηα πνπ ζα θηινμελεζεί θάζε θνξέαο, ψζηε φια λα είλαη έηνηκα
θαηά ηελ άθημε ζπλνδψλ θαη θαηαζθελσηψλ. Ο ππεχζπλνο ηνπ θνξέα νθείιεη
λα δίλεη πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ ζπληνληζηή, έηζη ψζηε λα ππάξρεη
επάξθεηα θαη άλεζε ρψξνπ γηα φινπο ηνπο κεηέρνληεο ηεο θαηαζθήλσζεο.
Αιιαγέο γίλνληαη, απηφ φκσο πνπ είλαη επηιήςηκν είλαη λα δειψλεηαη δνιίσο
κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηφκσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξσζεί κεγαιχηεξε
ζθελή. Όηαλ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην ν ζπληνληζηήο ηεο θαηαζθήλσζεο
νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ ππεχζπλν ηεο Οκνζπνλδίαο.
Δπίζεο ν

ππεχζπλνο ηεο Οκνζπνλδίαο νθείιεη λα επηζθέπηεηαη ηελ

θαηαζθήλσζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
επηζεσξήζεη αλ ππάξρνπλ ειιείςεηο, αλάγθεο επηζθεπψλ θιπ. θαη λα
ελεκεξψζεη έγθαηξα ηνπ αξκφδηνπο.
7.2. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ ζπληζηάηαη o ζπληνληζηήο
κε

ηνπο

αξκφδηνπο

εκςπρσηέο

λα

θηηάρλεη

ην

ζπλνιηθφ

πξφγξακκα

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ (δξαζηεξηφηεηεο, ςπραγσγία,
εμφδνπο) έηζη ψζηε λα ππάξρεη αθελφο κέξηκλα απφ πιεπξάο ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ
γηα ηελ έγθαηξε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ςπραγσγηθνχ πιηθνχ, αθεηέξνπ λα
ππάξρεη ζηνηρεησδψο έλα πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ πξψηε κέξα
έλαξμεο ηεο θαηαζθήλσζεο. Τν πξφγξακκα απηφ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ζπλεξγαζία Σπληνληζηή-ππεχζπλσλ θνξέα θαη
ΠΟΣΓΚΑκεΑ.

7.3. Μία εκέξα πξηλ ηελ άθημε ησλ θαηαζθελσηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζε θάζε θαηαζθήλσζε:
1. Ο/ε

πληνληζηήο / ζηξηα

ηεο Καηαζθήλωζεο, πξνθεηκέλνπ

λα

νξίζεη ηηο ζθελέο – νηθήκαηα πνπ ζα θηινμελεζνχλ νη θαηαζθελσηέο αλά
θνξέα, έηζη ψζηε νη ρψξνη λα είλαη έηνηκνη γηα ηελ θηινμελία ηνπο.
2. Ο/ε Ννζνθόκνο /α ή ν /ε
πιεξφηεηα

ηνπ

θαξκαθείνπ,

Ιαηξόο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηελ

ηελ

θαζαξηφηεηα

ησλ

ρψξσλ

πγηεηλήο

(ηνπαιέηεο, ληνπδηέξεο) θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Σε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη ππφλνηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ν/ε ηαηξφο νθείιεη, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ /ηελ ζπληνλίζηξηα λα λα ελεκεξψζεη ηνλ Υπεχζπλν ηεο
Καηαζθήλσζεο αιιά θαη ην ππεχζπλν ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ ψζηε λα ζηαιεί ην
ηαρχηεξν

δπλαηφ

δείγκα

ζην

Γεληθφ

Φεκείν

ηνπ

Κξάηνπο

γηα

ηελ

θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ.
3. ην Βνεζεηηθό Πξνζωπηθό, πξνθεηκέλνπ λα θαζαξίζεη φινπο ηνπο
ρψξνπο ηεο θαηαζθήλσζεο, λα απνιπκαίλεη ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ηα
νηθήκαηα, θαζψο επίζεο θαη λα ειέγμεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ
ηεο θνπδίλαο – καγεηξείνπ.
7.4.

Η

κεηαθνξά

ησλ

θαηαζθελσηψλ

θαη

ησλ

ζπλνδψλ

ηνπο

ζηνλ

θαηαζθελσηηθφ ρψξν θαζψο θαη ε επηζηξνθή ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε
θξνληίδα ηνπ Φνξέα ηνπο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο ζπλνδείαο.Οη
ψξεο άθημεο ζηνλ θαηαζθελσηηθφ ρψξν

νξίδνληαη απφ ηηο 8 πκ έσο ηηο 11

πκ. Οη θαηαζθελσηέο δελ ζα ιάβνπλ πξσηλφ ζηελ θαηαζθήλσζε θαη γη’ απηφ
ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ νη γνλείο ηνπο ή ν θνξέαο ηνπο.
7.5. Καηά ηελ άθημε ησλ απνζηνιψλ, νη Υπεχζπλνη θάζε θνξέα, παξαδίδνπλ
ζηνλ

Σπληνληζηή

ηα

αληίγξαθα

ησλ

Πιεξνθνξηαθψλ

Γειηίσλ

ησλ

Καηαζθελσηψλ.
Σηελ ζπλέρεηα ν Σπληνληζηήο ηνπο ππνδεηθλχεη ηηο ζθελέο / νηθήκαηα πνπ ζα
θηινμελεζνχλ. Οη ζπλνδνί νδεγνχλ ηνπο θαηαζθελσηέο ζηηο ζθελέο /
νηθήκαηα, ηνπο ππνδεηθλχνπλ ηα θξεβάηηα ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα δείρλνπλ
ηνπο θνηλνχο ρψξνπο ηεο θαηαζθήλσζεο (ηνπαιέηεο, ληνπδηέξεο, ηξαπεδαξία,
ρψξνπο άζιεζεο).
7.6. Με ηελ άθημε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνζηνιψλ, ν Σπληνληζηήο θαιεί
θαηαζθελσηέο θαη ζπλνδνχο λα ζπγθεληξσζνχλ ζε εληαίν ρψξν θαη εθεί αθνχ

ηνπο θαισζνξίζεη ηνπο ελεκεξψλεη ζε γεληθέο γξακκέο γηα ηελ παξακνλή
ηνπο θαη ην εκεξήζην πξφγξακκα ηεο θαηαζθήλσζεο.
Σηελ ζπλέρεηα ζε ζπλάληεζε ηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ θαη ηνπ
Σπληνληζηή κφλν κε ηνπο ζπλνδνχο ησλ θαηαζθελσηψλ, αληαιιάζζνληαη
απφςεηο ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλσζεο θαη νη ζπλνδνί
ελεκεξψλνπλ ηνλ ζπληνληζηή, γηα ηπρψλ ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θαηαζθελσηψλ
πνπ ζπλνδεχνπλ θιπ.
7.7. Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ, νη ζπλαληήζεηο απηέο κεηαμχ ηνπ
ζπληνληζηή θαη ησλ ζπλνδψλ επαλαιακβάλνληαη κία θνξά ηελ εκέξα (αθφκα
θαη φηαλ είλαη ζχληνκεο) θαη φπνηε πξνθχπηεη ηδηαίηεξνο ιφγνο. Δπίζεο, νη
ζπλαληήζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεκνλσκέλα κε θάζε θνξέα ή
ζπλνιηθά, εθφζνλ απηφ δεηεζεί.
7.8. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επράξηζηε δηακνλή ζηνπο θαηαζθελσηέο,
γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηνπο ζπλνδνχο θαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ θνξέσλ,
φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο

ζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηαζθήλσζεο

είλαη ππνρξεσηηθή . Η απνρή ηνπο απφ ηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθηθηή
κφλνλ εθ` φζνλ έρνπλ ηελ άδεηα απφ ηνλ ζπληνληζηή ηεο θαηαζθήλσζεο ή
φηαλ ζπληξέρεη θάπνην πξφβιεκα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8ν
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ- ΓΟΝΙΧΝ
8.1.Καζνξηζηηθφο

παξάγνληαο

ηεο

απνηειεζκαηηθήο

ιεηηνπξγίαο

ηεο

θαηαζθήλσζεο απνηειεί ε ζπλεξγαζία ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ηνπ, φζν
θαη ε κεηαμχ θαηαζθελσηψλ θαη γνληψλ

ή ησλ θεδεκφλσλ ηνπο. Απηή ε

ζσζηή ζπλεξγαζία είλαη απαξαίηεηε ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο
θαηαζθήλσζεο θαη έρεη ζαλ ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ζηνπο θαηαζθελσηέο ηελ
επράξηζηε δηακνλή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο θαη ην φηη ην
πξνζσπηθφ επέιεμε ειεχζεξα λα απαζρνιεζεί ζηηο θαηαζθελψζεηο πνπ
θηινμελνχλ ηα ΑκεΑ. Οη θνξείο δελ επεκβαίλνπλ ζην έξγν ηνπ ζπληνληζηή θαη
ηπρφλ παξαηεξήζεηο

ηφζν γηα ζπλνδνχο ή ην ινηπφ πξνζσπηθφ, ηηο

αλαθέξνπλ ζηνλ ζπληνληζηή ηεο θαηαζθήλσζεο ή αλάινγα απεπζείαο ζηνλ
Υπεχζπλν ηεο θαηαζθήλσζεο πνπ έρεη νξίζεη ε ΠΟΣΓΚΑκεΑ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9ν
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ – ΔΚΓΗΛΧΔΙ – ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ- ΑΘΛΗΣΙΜΟ

9.1.Κπξίαξρν ζηνηρείν ηεο θαηαζθελσηηθήο δσήο απνηειεί ε ςπραγσγία ησλ
θαηαζθελσηψλ. Η ςπραγσγία ειεχζεξε ή νξγαλσκέλε ζα πξέπεη λα είλαη
αθελφο κελ πξνζαξκνζκέλε ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο, αθ’
εηέξνπ δε λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε, πνπ έρνπλ φιν ην ρξφλν, έηζη
ψζηε λα μεθχγνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο
ζρέζεηο θαη λα γλσξίζνπλ λέεο εκπεηξίεο. Ο ςπραγσγφο θαη ν Σπληνληζηήο
ηεο θαηαζθήλσζεο νθείινπλ απφ θνηλνχ λα πινπνηνχλ ην ςπραγσγηθφ
πξφγξακκα κε ην θαηάιιειν πιηθφ παηδαγσγηθφ θαη ςπραγσγηθφ πιηθφ.
9.2 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο δξαζηεξηόηεηεο:
- Χπραγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο
- Αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ
- Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ

- Πεξηβάιινλ - Οηθνινγία
- Αζιεηηθνί αγψλεο
- Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θνπθινζέαηξν, θαξαγθηφδεο
- Σπλαπιίεο
- Γηαγσληζκνί
- Αμηνπνίεζε δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ
- Τξαγνχδη, ινγνηερληθά βηβιία θιπ.
9.3 Κνιύκβεζε
Σην εκεξήζην πξφγξακκα ηεο θαηαζθήλσζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην ζαιάζζην
θνιχκπη. Οη θαηαζθελσηέο κε ηνπο ζπλνδνχο ηνπο, νδεγνχληαη ζηελ αθηή,
έρνληαο καδί ηνπο ηα αλαγθαία ήδε (πεηζέηα, αληειηαθή θξέκα, θαπέιν,
νκπξέια).
Πξηλ απφ ην θνιχκπη γίλνληαη απφ ηνλ λαπαγνζψζηε νη απαξαίηεηεο
ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο, ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ επηηξέπεηαη ην
θνιχκπη, ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ κπάληνπ, ηνλ ρξφλν ειηνζεξαπείαο θιπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζαιάζζηνπ κπάληνπ νη ζπλνδνί νθείινπλ λα
θνιπκπνχλ κε ηνπο θαηαζθελσηέο, παξαθνινπζψληαο ηα απφ θνληά. Κάπνηνη
απφ ηνπο ζπλνδνχο δεκηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθφ θινηφ

θαζ’ ππφδεημε ηνπ

λαπαγνζψζηε. Σε θακία πεξίπησζε ην χςνο ηνπ λεξνχ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 50 % ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ θαηαζθελσηψλ.
Η παξνπζία ηνπ ηαηξνχ ζηελ παξαιία είλαη απαξαίηεηε. Σε θάζε πεξίπησζε
νθείιεη λα έρεη καδί ηνπ ην θαξκαθείν πξψησλ βνεζεηψλ γηα πεξηπηψζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο.
Άηνκα κε επηιεπηηθέο θξίζεηο θνιπκπνχλ πην λσξίο (πρ 10-11πκ) θνξψληαο
απαξαηηήησο θαπέια, δελ εθηίζεληαη ζηνλ ήιην θαηά ην δπλαηφλ θαη
επηηεξνχληαη ζρνιαζηηθά θαη ζπλερψο απφ ηνπο Σπλνδνχο ηνπο θαη ηνλ/ηελ
λνζνθφκν/-α ή/θαη ηνλ Ιαηξφ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10ν
ΔΞΟΓΟΙ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ – ΤΝΟΓΧΝ & ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ
ΤΝΟΓΧΝ
10.1. Οη έμνδνη ησλ θαηαζθελσηψλ επηηξέπνληαη εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ
ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα θαηά ηηο εκέξεο επηζθεπηεξίνπ θαη κφλν φηαλ έρνπλ
άδεηα απφ ηνλ Σπληνληζηή ηεο Καηαζθήλσζεο.
10.2. Οη έμνδνη θαηαζθελσηψλ κε ηνπο ζπλνδνχο ηνπο, αλά θνξέα ή ηνπ
ζπλφινπ ηεο θαηαζθήλσζεο, επηηξέπνληαη κφλνλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
Σπληνληζηή ηεο θαηαζθήλσζεο ν νπνίνο είλαη θαη ν θαζ` χιελ ππεχζπλνο γηα
ηελ ζσζηή ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθελσηψλ
θαζψο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθήλσζεο. Καη εθ` φζνλ ν
ζπληνληζηήο ελεκεξψζεη ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ θαηαζθελσηηθή πεξίνδν ηεο
ΠΟΣΓΚΑκεΑ.
10.3. Η ρνξήγεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηνπο ζπλνδνχο είλαη απαξαίηεηνο
ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα βεβαξπκκέλεο επζχλεο ηνπο. Η άζθεζε απηνχ ηνπ
δηθαηψκαηνο γίλεηαη κφλν ζε ζπλελλφεζε πάληα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα
θαη ηνλ ζπληνληζηή ηεο θαηαζθήλσζεο, αθνχ ελεκεξψζεη γηα ηνλ ρξφλν ηεο
απνπζίαο ηνπ πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 2 (δχν) ψξεο, θαη εμαζθαιίζεη
ηελ επίβιεςε ηνπ αηφκνπ πνπ ζπλνδεχεη . Η ψξα ηεο απνπζίαο ηνπ ζα πξέπεη
λα

δηαηππψλεηαη

κε

ζαθήλεηα

ζηνλ

ζπληνληζηή.

Γελ

δηθαηνινγνχληαη

θαζπζηεξήζεηο ή παξαβηάζεηο απηψλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηνλ ζπληνληζηή.
Δίλαη επηβεβιεκέλν λα κελ απνπζηάδεη θαλέλαο ζπλνδφο θαηά ηηο βξαδηλέο
ψξεο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο φισλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11ν
ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΑΘΔΝΔΙΔ –
ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ
11.1. Όινη νη ρψξνη ηεο θαηαζθήλσζεο πξέπεη λα είλαη θαζαξνί θαη αζθαιήο
. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νθείινπλ φινη λα:
- Φξεζηκνπνηνχλ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ γηα ηα ζθνππίδηα.
- Φξεζηκνπνηνχλ εηδηθέο ζαθνχιεο γηα ηα άπιπηα ξνχρα
- Μελ έρνπλ ζηηο ζθελέο / νηθήκαηα ηξφθηκα θαη εηδηθφηεξα γαιαθηνθνκηθά
πξντφληα.
- Να θπιάζζνπλ θάξκαθα θιπ. ζην ηαηξείν
- Δίδε αηνκηθήο πγηεηλήο (ζαπνχληα, θξέκεο, ζθνπγγάξηα θιπ.) θαζψο θαη
εληνκναπσζεηηθά λα βξίζθνληαη ζε αζθαιή κέξνο
Π Ρ Ο  Ο Υ Η : Σν θάπληζκα κέζα ζηηο ζθελέο/νηθήκαηα
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ΑΤΣΗΡΑ
11.2.Η

θαιή

θαηαζηάζεηο,

πγηεηλή
φπσο

ησλ

θαηαζθελσηψλ

αηπρήκαηα

θαη

πξνιακβάλεη

αζζέλεηεο,

πνπ

δπζάξεζηεο
κπνξνχλ

λα

ηαιαηπσξήζνπλ θαηαζθελσηέο θαη ζπλνδνχο, αιιά θαη λα ηνπο ζηεξήζνπλ
ηελ επράξηζηε δηακνλή ηνπο ζηελ θαηαζθήλσζε.
Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη απαξαίηεην ζε φινπο:
- ην ληνπο κεηά ην θνιχκπη, αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηαζθελσηήο
ιεξσζεί,
- ην ζρνιαζηηθφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ πξηλ απφ θάζε γεχκα,
- ε ρξήζε πνπιφβεξ ή επαλσθνξηνχ γηα ηελ απνθπγή θξπνινγεκάησλ,
- ε απνθπγή ιήςεο ηξνθψλ έμσ απφ ηελ θαηαζθήλσζε
11.3.Καηαζθελσηήο ν νπνίνο παξνπζηάζεη αδηαζεζία, ππξεηφ, βήρα, ζπλάρη,
δηάξξνηεο πξέπεη λα νδεγείηαη ακέζσο ζηνλ Ιαηξφ ηεο Καηαζθήλσζεο.
11.4. Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηαζθελσηή πξέπεη λα εηδνπνηείηαη άκεζα ν
Ιαηξφο θαη ν ζπλνδφο ηνπ θαηαζθελσηή λα παξακείλεη θνληά ηνπ έηζη ψζηε ν
θαηαζθελσηήο λα είλαη ήξεκνο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12ν
ΛΗΞΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ
12.1. Τν βξάδπ ηεο ηειεπηαίαο κέξαο νη ζπλνδνί θαη νη θαηαζθελσηέο λα κελ
επηθνξηίδνληαη κε εθδειψζεηο αιιά λα θάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνεηνηκαζίεο γηα
ηελ αλαρψξεζε ηνπο ηελ επφκελε κέξα. Σηα πιαίζηα ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο πνπ
έρεη αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ, ζπληζηάηαη λα
ζπγθεληξσζνχλ φιε νη θνξείο ζπλνδνί, θαηαζθελσηέο θαη ν Σπληνληζηήο ηεο
θαηαζθήλσζεο, λα θάλνπλ κεηαμχ ηνπο έλαλ απνραηξεηηζηήξην απνινγηζκφ.
12.2. Τελ εκέξα αλαρψξεζεο ηαθηνπνηνχλ ηηο ζθελέο / νηθήκαηα, παξαδίδνπλ ηα είδε
θιηλνζηξσκλήο θαη φηη άιιν έρνπλ ρξεσζεί θαη κεηά ην πξσηλφ αλαρσξνχλ κε δηθή
ηνπο επζχλε ζπλνδεχνληαο ηνπο θαηαζθελσηέο ζηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπο, φπσο
έρεη ζπκθσλεζεί, γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνπο ηφπνπο δηακνλήο ηνπο (ε επηζηξνθή
πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ Φνξέα ηνπο).
12.3.Όινη νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα βνεζήζνπλ ζην θιείζηκν ηεο πεξηφδνπ θαη λα
αθήζνπλ ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο.
12.4. Ο Σπληνληζηήο ηεο Καηαζθήλσζεο ζπληάζζεη απνινγηζηηθή έθζεζε (Δ11.03),ηελ
νπνία ππνβάιεη ζηελ ΠΟΣΓΚΑκεΑ, θαη ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ
άιισλ :
- Ηκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Καηαζθήλσζεο,
- Αξηζκφο θαηαζθελσηψλ αλά Σσκαηείν,
- Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε κε ην Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ,
- Αμηνιφγεζε Σπλνδψλ, θπξίσο γηα ην ελδηαθέξνλ ή ηελ αδηαθνξία ηνπο γηα ηα ΑκεΑ,
- Δθδειψζεηο θαη Γξαζηεξηφηεηεο,
- Πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο, Πξνηάζεηο θαη φπνην άιιν ζηνηρείν θξίλεη απαξαίηεην γηα λα
ζρεκαηηζηεί νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθήλσζεο.
12.5. Καηαγξάθνληαη ζην Δ11.07 (Καηάζηαζε νξηζηηθψλ αλαρσξήζεσλ) ηα νλφκαηα
ησλ θαηαζθελσηψλ, ε ζθελή ζηελ νπνία έκελαλ θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία
αλαρψξεζήο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνινο ν πξνγξακκαηηζκφο αλαρψξεζεο θαηά
ηε ιήμε ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ.
12.6. Απνινγηζηηθή έθζεζε (Δ11.08) ζπληάζζνπλ θαη νη ζπλνδνί, ηελ νπνία
ππνβάιινπλ ζηελ ΠΟΣΓΚΑκεΑ θαη ε νπνία πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ παξαηεξήζεηο
ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο – εγθαηαζηάζεηο – εμνπιηζκφ, δηαηξνθή, θαζαξηφηεηα,
θαηαζθελσηέο, Σπλνδνχο, Σπληνληζηή, πξνζσπηθφ θαηαζθήλσζεο, θαζψο θαη γεληθέο
ππνδείμεηο θαη παξάπνλα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13ν
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ
13.1. Δθπξόζωπνο ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ
Ο εθπξφζσπνο ηεο θάζε θαηαζθήλσζεο νξίδεηαη απφ ην Γεληθφ Σπκβνχιην ηεο
ΠΟΣΓΚΑκεΑ.
Δίλαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηνλ Σπληνληζηή ηεο Καηαζθήλσζεο θαη
επηζθέπηεηαη ηελ θαηαζθήλσζε 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε αιιά
θαη φζεο θνξέο πξνθχςεη αλάγθε.
Δλεκεξψλεηαη απφ ην Σπληνληζηή ηεο θαηαζθήλσζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
θαηαζθήλσζεο, ην πξφγξακκα, ηε ζπκπεξηθνξά ζπλνδψλ/πξνζσπηθνχ, ηηο
εμφδνπο ζπλνδψλ θαη θαηαζθελσηψλ θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα πξνθχςεη.
Αλάινγα ελεκεξψλεη ηα κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Καηαζθελψζεσλ πνπ
έρνπλ νξηζηεί απφ ην Γεληθφ Σπκβνχιην ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ.
Καηά ηηο επηζθέςεηο ηνπ, επηζεσξεί ηνπο θαηαζθελσηηθνχο ρψξνπο θαη θξνληίδεη
γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Σπληνληζηή θαη αλάινγα κε ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Καηαζθελψζεσλ.
13.2. πληνληζηήο ηεο Καηαζθήλωζεο
Δίλαη

ε

ςπρή

ηεο

θαηαζθήλσζεο.

Υπεχζπλνο

γηα

ηε

ιεηηνπξγία

ηεο

θαηαζθήλσζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εκςπρσηή θαηαξηίδεη ην ζπλνιηθφ
πξνγξάκκαηα δξάζεο, ειέγρεη θαη αλάινγα ηξνπνπνηεί ην παξερφκελν δηαηηνιφγην
ησλ θαηαζθελσηψλ/ζπλνδψλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηαηξνχ, ζπληνλίδεη θαη
ειέγρεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ, πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο κε ηνπο
ζπλνδνχο, ελεκεξψλεη θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ γηαηξφ θαη λνζειεπηή,
παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηνπ δηαηηνινγίνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε φινπο γηα ηε
ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλσζεο. Τεξεί ηα απαξαίηεηα
βηβιία – παξαζηαηηθά, ελεκεξψλεη θάζε κέξα ην βηβιίν – εκεξνιφγην ζπκβάλησλ,
ζπκπιεξψλεη ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ θηινμελνπκέλσλ θαη ηέινο
ζπληάζζεη ηελ απνινγηζηηθή έθζεζε ηεο θαηαζηαηηθήο πεξηφδνπ, ζηελ νπνία ήηαλ
ππεχζπλνο.
Μεξηκλά ηελ πξψηε εκέξα αθίμεσλ ησλ θαηαζθελσηψλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ
Σπκβάζεσλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ακεηθζνχλ απφ ηελ ΠΟΣΓΚΑκεΑ.
Δπίζεο ζπκπιεξψλεη ηηο εηδηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα νλφκαηα ησλ θαηαζθελσηψλ
πξνθεηκέλνπ λα αζθαιηζζνχλ. Τέινο απνζηέιιεη ην πξναλαθεξζέλ πιηθφ ζηελ
ΠΟΣΓΚΑκεΑ ην ηαρχηεξν δπλαηφ.

Σε θαζεκεξηλή βάζε ζπκπιεξψλεη ηα παξνπζηνιφγηα ησλ ζπλνδψλ θαη κεξηκλά
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηνπο ζπλνδνχο.
Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξφ ηεο θαηαζθήλσζεο ειέγρεη ηελ θαζαξηφηεηα ζε φινπο
ρψξνπο ηεο θαηαζθήλσζεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζθελέο / νηθήκαηα, ζηνπο ρψξνπο
πγηεηλήο (ηνπαιέηεο / ληνπδηέξεο) θαη ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο.
Δπηηεξεί ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνδψλ πξνο ηα ΑκεΑ. Τπρψλ αδηαθνξία

ή

πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα ηελ αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα θαζψο
θαη ζηνλ εθπξφζσπν ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ. Έρεη ην δηθαίσκα ηεο επίπιεμεο αηνκηθά ή
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ζπλνδφο. Σε
πεξίπησζε πνπ ν ζπλνδφο δελ ζπκκνξθσζεί ν Σπληνληζηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Δθπξφζσπν ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ δηθαηνχηαη λα ηνλ απνκαθξχλεη.
Δλεκεξψλεη ηνλ Δθπξφζσπν ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ γηα ην Χπραγσγηθφ πιηθφ πνπ ηνπ
έρεη δεηεζεί απφ ηνλ Χπραγσγφ ηεο Καηαζθήλσζεο.
Δπίζεο, ζα αλαθέξεη ζηνλ Δθπξφζσπν ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ ηπρψλ παξαιήςεηο ή
ειιείςεηο, ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο, πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, δηαηξνθήο θαη
δηαηηνινγίνπ θαη νπνηνδήπνηε παξάπνλν ηνπ αλαθέξνπλ νη ζπλνδνί.
13.3. Αλαπιεξωηήο πληνληζηή (εάλ θξηζεί απαξαίηεηνο)
Αλαπιεξψλεη ηνλ Σπληνληζηή ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ, φπνπ ππάξρεη ιφγνο θαη
ηνλ βνεζά ζην έξγν ηνπ.
13.4. Τπεύζπλνο πνπ νξίδεηαη από ηνλ θάζε θνξέα γηα ινγαξηαζκό ηνπ
Σπλεξγάδεηαη θαζεκεξηλά κε ηνλ Σπληνληζηή. Δηδηθφηεξα:
- Δπηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία θάζε ζθελήο ηνπ θνξέα ηνπ
- Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλνδνχο ηνπ θνξέα ηνπ
- Έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ζθελψλ ηνπ θνξέα
- Δπηβιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνδψλ έλαληη ησλ θαηαζθελσηψλ ηνπ θνξέα
ηνπ ζηελ θαηαζθήλσζε
- Δπηβιέπεη θαη πξνζέρεη ηνπο θαηαζθελσηέο πνπ ηνπ φξηζε ν θνξέαο ηνπ
- Αλαθέξεη ζηνλ Σπληνληζηή θάζε παξάιεςε ή έιιεηςε πνπ δπζθνιεχεη ηελ
παξακνλή ησλ θαηαζθελσηψλ (ηξνθή, θαζαξηφηεηα θιπ.).
- Αθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη κε ηνπο ζπλνδνχο θαη θαηαζθελσηέο ηνπ θνξέα ηνπ
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηαζθήλσζεο
- Γε ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη δελ παίξλεη πξσηνβνπιίεο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ
ζπληνληζηή.

13.5. πλνδνί
Δίλαη ε βαζηθή θαηεγνξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηαζθήλσζεο.
– Έρνπλ ηελ επζχλε ησλ θαηαζθελσηψλ ηεο νκάδαο ηνπο θαη ηνπο επηβιέπνπλ ζε
24σξε βάζε
– Τνπο ζπλνδεχνπλ ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εκεξήζην
πξφγξακκα ηεο θαηαζθήλσζεο
– Φξνληίδνπλ επηκειψο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αηφκσλ πνπ
ζπλνδεχνπλ
– Φξνληίδνπλ γηα ηελ επράξηζηε παξακνλή ησλ παηδηψλ
– Σπλεξγάδνληαη κε ηνλ Γηαηξφ θαη ηε/ην Ννζειεχηξηα/ηή θαη εθηεινχλ ηηο εληνιέο
ηνπο γηα ηε θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ θαηαζθελσηψλ, φπσο επίζεο θαη ηηο νδεγίεο θαη
ζπκβνπιέο πνπ έιαβαλ απφ ηνπο γνλείο.
– Δλεκεξψλνπλ ηνλ Σπληνληζηή γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή παξαηεξήζνπλ ζην άηνκν
πνπ ζπλνδεχνπλ. Δίλαη ζθφπηκν γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχςεη λα ελεκεξψλεηαη
πξψηα απ` φια ν Σπληνληζηήο ηεο θαηαζθήλσζεο, ν ππεχζπλνο ηνπο θνξέα, θαη ν
Ιαηξφο θαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλνληαη νη γνλείο ηνπο θαηαζθελσηή,
γηα λα κελ αλαζηαηψλεηαη ρσξίο ιφγν.
– Απνηεινχλ ην πξφζσπν αλαθνξάο ησλ παηδηψλ.
– Σπλεξγάδνληαη κε ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη ζπδεηνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα
κε ηνπο ινηπνχο αξκνδίνπο, θπξίσο κε ηνλ ππεχζπλν πνπ φξηζε ν θνξέαο.
– Αλαθέξνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα ηνπο θάζε παξάιεςε ή έιιεηςε ηεο
θαηαζθήλσζεο.
Καηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο άθημεο ηνπο, νη Σπλνδνί ππνγξάθνπλ ηελ Σχκβαζε
Δξγαζίαο θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ππνγξάθνπλ ηα παξνπζηνιφγηα.
Αλαθέξνπλ ζηνλ Υπεχζπλν ηνπ θνξέα ηνπο θαη ζην Σπληνληζηή ηεο θαηαζθήλσζεο
θάζε παξάιεςε ή έιιεηςε ηεο θαηαζθήλσζεο θαη ζην ηέινο ηεο θαηαζθελσηηθήο
πεξηφδνπ ζπκπιεξψλνπλ ην πιεξνθνξηαθφ δειηίν ηεο ΠΟΣΓΚΑκεΑ κε παξαηεξήζεηο,
ειιείςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αξηηφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Καηαζθήλσζεο.
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηδηαηηεξφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ησλ
θαξκάθσλ, νη Σπλνδνί ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην ζέκα απηφ ηνλ Ιαηξφ ηεο
θαηαζθήλσζεο θαη λα αλαιάβεη ν ηαηξφο ή ν ππεχζπλνο λνζειεπηήο ηελ ρνξήγεζή
ηνπο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη γηα ηα είδε θαξκάθσλ πνπ απαηηνχλ ζπληήξεζε
ζε ςπγείν. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ελεκεξψλεηαη ν Ιαηξφο θαη θπιάζζεη απηφο ηα
θάξκαθα, εληφο ηνπ ςπγείνπ πνπ ππάξρεη ζην Ιαηξείν. Οη Σπλνδνί παξαδίδνπλ ην
θνπηί κε ηα θάξκαθα αθνχ ζεκεηψζνπλ επάλσ ζην θνπηί επαλάγλσζηα: ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ ΑκεΑ θαζψο θαη ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη.

Δπίζεο, νη

Σπλνδνί νθείινπλ λα αζθαιίδνπλ ηπρφλ θάξκαθα ή αληηθείκελα απ` ηα νπνία
θηλδπλεχεη ε αζθάιεηα ησλ θαηαζθελσηψλ. Ιδηαηηεξφηεηεο ζρεηηθά κε ην δηαηηνιφγην
πνπ πηζαλφλ αθνινπζεί θάζε θαηαζθελσηήο, νκνίσο, ν ζπλνδφο ζα πξέπεη λα ηηο
αλαθέξεη εμ’ αξρήο ζην Σπληνληζηή ηεο θαηαζθήλσζεο θαη ζηνλ Ιαηξφ.
Τέινο, γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζε όιν ην πξνζωπηθό ηεο θαηαζθήλωζεο,
ηδηαίηεξα ζηνπο ζπλνδνύο γηα ηελ εππξεπή εκθάληζή ηνπο, ηόζν ηωλ ίδηωλ
όζν θαη ηωλ θαηαζθελωηώλ πνπ ζπλνδεύνπλ.
ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΣΟΤ ΤΝΟΓΟΤ:


Να θεχγνπλ απφ ηνλ ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο

έθηαθηεο αλάγθεο θαη αθνχ πξψηα δνζεί έγγξαθε άδεηα απφ ην Σπληνληζηή
ηεο θαηαζθήλσζεο, ελεκεξσζεί ν ππεχζπλνο ηνπ Φνξέα ηνπ θαη ηαθηνπνηεζεί
ε επίβιεςε ησλ θαηαζθελσηψλ πνπ ζπλνδεχεη.


H ιήςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ρνξεγία λέσλ θαξκάθσλ

ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Ιαηξνχ (ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζηνπο θαηαζθελσηέο
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ γνλέσλ θαη ηνπ Ιαηξνχ θαη κε επζχλε
ησλ Σπλνδψλ).


Η θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ κέζα ζην ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο



Τν θάπληζκα εληφο ησλ ζθελψλ-νηθεκάησλ



Η πξνηξνπή ή βνήζεηα θαηαζθελσηή γηα λα θαπλίζεη ή λα θαηαλαιψζεη

αιθννινχρα

πνηά

(ηδηαίηεξα

ζε

θαηαζθελωηέο

πνπ

ππόθεηληαη

ζε

θαξκαθεπηηθή αγωγή).
ΠΡΟΟΥΗ:

Η κε ηήξεζε απηνύ ηνπ όξνπ απνηειεί ιόγν γηα
απόιπζε ηνπ ζπλνδνύ .



Να ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο σο parking.



Να πιέλνπλ, λα ληχλνπλ θιπ. ηνπο θαηαζθελσηέο ζε θνηλή ζέα ή λα πξνβαίλνπλ

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα πνπ ζίγεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηά ηνπο.

13.6. Φπραγωγόο
Ο ςπραγσγφο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σπληνληζηή θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ηεο
θαηαζθήλσζεο γηα φιε ηε δηάξθεηά ηεο, ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
ζπληνληζηή.

Ο Σπληνληζηήο απνθαζίδνπλ ην ςπραγσγηθφ πξφγξακκα ηεο

κέξαο, ελεκεξψλεη ηνλ Σπληνληζηή γηα ην πιηθφ πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ
λα πινπνηήζεη ην Χπραγσγηθφ Πξφγξακκα.
13.7. Ναπαγνζώζηεο
Ο Ναπαγνζψζηεο θξνληίδεη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθελσηψλ θαηά ηελ
παξακνλή ηνπο ζηελ ζάιαζζα.

Γίλεη νδεγίεο ζηνπο Σπλνδνχο γηα ηελ

δεκηνπξγία θινηνχ αζθάιεηαο κέζα ζηελ ζάιαζζα.

Δπηβιέπεη δηαξθψο ηα

θαηαζθελσηέο θαη Σπλνδνχο.
13.8. Ιαηξόο Καηαζθήλωζεο
– Κξαηά θαη ειέγρεη ηα Πιεξνθνξηαθά Γειηία ησλ θαηαζθελσηψλ θαη δίλεη
ζρεηηθέο

νδεγίεο,

ειέγρεη

αλ

ππάξρνπλ

πεξηπηψζεηο

κεηαδνηηθψλ,

κνιπζκαηηθψλ ή άιισλ αζζελεηψλ (πρ επαηίηηδα) θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά κε
απηέο.
– Δίλαη επλφεην φηη ε πγηεηλή δηαβίσζε ησλ θαηαζθελσηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζθελψζεσλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ ηδηαίηεξε
θξνληίδα φισλ, γη’ απηφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ, ε
παξνπζία γηαηξνχ είλαη επηβεβιεκέλε.
– Δηδηθφηεξα, ν ηαηξφο παξέρεη ηεο πξψηεο βνήζεηεο ζηνπο θαηαζθελσηέο ζε
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλνδνχο θαη κε ην
ππφινηπν πξνζσπηθφ γηα ηελ ρνξήγεζε θαξκάθσλ, φπνπ απηφ επηβάιιεηαη.
– Γίδεη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή ειηνζεξαπεία θαη ηελ πγηεηλή ησλ ΑκεΑ θαη
δίδεη

ηδηαίηεξε

πξνζνρή

ζηνπο

θαηαζθελσηέο

κε

παξειζφλ

θξίζεσλ

επηιεςίαο.
– Διέγρεη απφ θνηλνχ κε ηνλ Σπληνληζηή ηελ θαζαξηφηεηα φισλ ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εηδηθφηεξα ηηο ζθελέο / νηθήκαηα, ηνπο ρψξνπο
πγηεηλήο (ηνπαιέηεο, ληνπδηέξεο) θαη ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο.
– Δλεκεξψλεη

ηνλ

Σπληνληζηή

γηα

ηηο

ειιείςεηο

ζην

απαξαίηεην

θαξκαθεπηηθφ πιηθφ.
– Φξνληίδεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη θχιαμε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ ζε
αζθαιέο ζεκείν, κέζα ζην ηαηξείν.

13.9. Ννζειεύηξηα/ηήο
Βνεζά ηνλ Ιαηξφ ζηα θαζήθνληά ηνπ.
Σε πεξίπησζε ηνπ /ηεο δεηεζεί λα ρνξεγήζεη θάξκαθα, ην πξάηηεη αθνχ
δεηήζεη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ιαηξνχ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη
ηηο ππεξεζίεο ηνπ/ηεο ζε φπνηνλ ηνπ ηηο δεηήζεη, εηδηθά φηαλ δεηεζεί βνήζεηά
απφ ηνπο ζπλνδνχο γηα ηελ θξνληίδα ησλ θαηαζθελσηψλ.
Όιεο

νη

θαηαζθελώζεηο

πξέπεη

λα

είλαη

εθνδηαζκέλεο

κε

ην

απαξαίηεην θαξκαθεπηηθό πιηθό θαη κε είδε πξώηωλ βνεζεηώλ.
13.10. Φύιαθαο / Νπρηνθύιαθαο
Ο θχιαθαο θαη ν λπρηνθχιαθαο νθείινπλ λα εληείλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο γηα
ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ πεξηζηαηηθψλ. Δπίζεο ειέγρνπλ ηνλ ρψξν ηεο
θαηαζθήλσζεο θαη παξαθνινπζνχλ δηαθξηηηθά ηηο θηλήζεηο ησλ επηζθεπηψλ,
θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ ρψξν θαη αλαθέξνπλ ζηνλ Σπληνληζηή φηη
πέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο θαη γεληθά φηη επηδξά αξλεηηθά ζηε ζσζηή
παξακνλή ησλ θαηαζθελσηψλ.
Δπηηξέπεη ηελ είζνδν ζηνπο επηζθέπηεο απζηεξά θαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ηνπ
επηζθεπηεξίνπ.
Γελ επηηξέπνπλ ηελ έμνδν απφ ηελ θαηαζθήλσζε ζε θαλέλαλ πνπ δελ έρεη
γξαπηή άδεηα εμφδνπ απφ ηνλ Σπληνληζηή.
13.11. Μάγεηξνη – Βνεζνί
Οη κάγεηξεο θαη νη βνεζνί ηνπο θξνληίδνπλ γηα ηελ πνηνηηθή θαη επαξθή
παξαζθεπή

ησλ

γεπκάησλ

ησλ

παξαζεξηζηψλ,

ηελ

θαζαξηφηεηα

ησλ

καγεηξηθψλ ζθεπψλ θαζψο θαη ηνπ ρψξνπ παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ.
Σπλεξγάδνληαη άκεζα κε ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ηνλ απνζεθάξην, αλαθέξνπλ αλ
δηαπηζηψζνπλ

αληηδξάζεηο

ησλ

θαηαζθελσηψλ

ζηνλ

Σπληνληζηή

ηεο

θαηαζθήλσζεο.
Γηεπθνιχλνπλ ηνπο ζπλνδνχο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη ην άιεζκα
ησλ ηξνθψλ γηα ηνπο θαηαζθελσηέο.
13.12. Απνζεθάξηνο
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή απνζήθεπζε ησλ εηδψλ δηαηξνθήο, ηελ θαζεκεξηλή
εμαγσγή ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ, ζχκθσλα κε ην εκεξήζην δηαηηνιφγην. Τεξεί

ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δηαρεηξηζηή, ην ινγηζηήξην, ηνπο
καγείξνπο θιπ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δίλαη ππεχζπλνο αθφκε γηα
ηα ππφινηπα είδε εμνπιηζκνχ, πνπ ηνπ έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη
βνεζά ην ινγηζηήξην ζε φηη ρξεηαζηεί.
13.13. Λνηπό εξγαηνηερληθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό
Ο θαζέλαο απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία
δνπιεχεη θαη ππαθνχεη ζηηο ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ Σπληνληζηή ηεο
θαηαζθήλσζεο. Δθηζηάηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε φζνπο έρνπλ επηθνξηηζζεί κε ην
έξγν ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ηνπαιεηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ,
θαζψο θαη ησλ ξνχρσλ ησλ θαηαζθελσηψλ πνπ γηα ηδηαίηεξνπο ιφγνπο δελ
κπνξνχλ λα πιχλνπλ νη δηθνί ηνπο.
Ιδηαίηεξα γηα ηηο ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξέο θαη απνιπκαζκέλεο,
γηα απνθπγή ηπρφλ κνιχλζεσλ θαη αζζελεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη
επηβεβιεκέλε ε θαζαξηφηεηά ηνπο πνιιέο θνξέο εκεξεζίσο, εηδηθά κεηά ηελ
νκαδηθή ρξήζε ηνπο (πξηλ θαη κεηά ην πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ).

