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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     της 10-03-2021    
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 24/2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Απόσπασμα της πράξης με αριθμό _24_ που αφορά «στην έγκριση ή μη της 
αναγκαιότητας υποβολής αιτήματος για την  πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΥΑΔΑ για το έτος 2021» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γρηγόριος Λέων 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέη Καραμπότσου Ρωξάνη Ευαγγελία 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Γρηγόριος Λέων (Πρόεδρος), 
Μπέη Καραμπότσου Ρωξάνη Ευαγγελία (Αντιπρόεδρος), Ζαχαροπούλου Μαρία, 
Γεωργακοπούλου Ηλέκτρα, Κοκκινάκη Μαρία, Μπέσικος Παναγιώτης, Τσέκερης 
Χαράλαμπος, Βαβαγιάννη Μαυρή Μαρία Ειρήνη (Μαίρη), Βέρα Λυδία. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 2262/09-03-2021 πρόσκληση και 
απουσίασε η κα Βέρα Λυδία. 
Γραμματέας της συνεδρίασης διατέλεσε ο υπάλληλος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Αντώνιος 
Χρυσοβαλάντης Καράβης  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. 
Η συνεδρίαση η οποία είχε τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος (συμφώνως προς το 
άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3582/2010) έλαβε χώρα με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11/03/2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε 
η από 30/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 
20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται το από την Ημερήσια Διάταξη το 1ο  θέμα αυτής που αφορά 
«στην έγκριση ή μη της αναγκαιότητας υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΥΑΔΑ για το έτος 
2021» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 72 και 75) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),  

3. Την Π.Ν.Π. 11-03-2-20 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 10 
(Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 
διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), 
όπου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά 
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 
συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρώνΤην 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020, Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/03-4-2020) που αφορά στην Κύρωση 
α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α/25-4-2020) που αφορά στην Κύρωση 
της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες διατάξεις. 

6. Τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-
2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Το με αριθ.πρωτ. 25241/03-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα: «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ 
αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού  για το έτος 2021. 

8. Το με αριθ. πρωτ. 14626  /26-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους 
ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 

9. Το υπ’ αρ.   2260/09-03-2021   έγγραφο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 
10. Την τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και των μελών του Δ.Σ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έγκριση της αναγκαιότητας υποβολής αιτήματος για την  πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. για το έτος 2021. 
 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
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Ακολουθεί πίνακας  με τον αναγκαίο  αριθμό  ατόμων  ανά ειδικότητα, εκπαιδευτική 
βαθμίδα και περιγραφή έργου για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ
ΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟ 
ευρώ/ανά 
άτομο(συ
νολικό 
κόστος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΙΑΤΡΩΝ 

Γενικής Ιατρικής  ή 
παθολογίας και εν 
ελλείψει αυτών 
οποιασδήποτε  
ειδικότητας και εν 
ελλείψει αυτών άνευ 
ειδικότητας 

Για την‘ ’Κάλυψη των 
καθημερινών αναγκών 
φροντίδας υγείας των 
φιλοξενουμένων  στους 
ξενώνες του ΚΥΑΔΑ’’ ,αυτών 
που προσέρχονται καθημερινά 
στην κοινωνική υπηρεσία και 
στα κοινωνικά ιατρεία καθώς 
και των αστέγων που 
προσεγγίζονται από τους 
επαγγελματίες του street work. 

          ΠΕ 

 
         2 22.000,00 44.000,00 

ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ  Για την  διασφάλιση της 
ψυχικής υγείας , την 
εξακρίβωση ψυχιατρικών 
διαταραχών, καταχρήσεων, 
συν νοσηρότητας , την 
παραπομπή σε στεγαστικές 
δομές ψυχικής υγείας καθώς 
και την προαγωγή  της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης, της 
ψυχοκοινωνικής και -
επαγγελματικής επανένταξης 
και αποκατάστασης  των 
ωφελούμενων του ΚΥΑΔΑ, 
αυτών  που προσέρχονται στην 
κοινωνική υπηρεσία και στο 
κοινωνικό ιατρείο ψυχικής 
υγείας και χρήζουν ιδιαίτερης 
προσέγγισης / αντιμετώπισης, 
αυτών που ήδη φιλοξενούνται 
στους ξενώνες του ΚΥΑΔΑ και 
των αστέγων που 
προσεγγίζονται από τους 
επαγγελματίες του streetwork,.  
 

         ΠΕ         2 22.000,00 44.000,00 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Για την κάλυψη των αναγκών 
φροντίδας της στοματικής 
υγείας, των ωφελούμενων του 
ΚΥΑΔΑ, αλλά και του κοινού 
που επισκέπτονται 
καθημερινώς το ΚΥΑΔΑ και το 

         ΠΕ         1 22.000,00 22.000,00 
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κοινωνικό οδοντιατρείο .Για 
την ενημέρωση των 
εξυπηρετούμενων του ΚΥΑΔΑ 
επί των νοσημάτων της 
στοματικής κοιλότητας, την 
πρόληψη,  την διδασκαλία 
τεχνικών και μεθόδων 
διατήρησης και βελτίωσης της 
στοματικής υγείας με στόχο 
την εξασφάλιση της 
στοματικής υγείας των 
οικονομικά ευάλωτων 
ανθρώπων, ως αναπόσπαστου 
τμήματος της γενικής υγείας 
και της ποιότητας ζωής των 
ενηλίκων, αλλά και προαγωγή 
της στοματικής υγείας των 
παιδιών και των εφήβων. 
 
 

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Υποδοχή, παροχή 
ψυχολογικής υποστήριξης των   
φιλοξενουμένων στους   
Ξενώνες του ΚΥΑΔΑ , 
προώθηση  της κοινωνικής 
τους επανένταξης, 
ψυχοκοινωνική  στήριξη των 
αστέγων και των ωφελούμενων 
που επισκέπτονται το 
κοινωνικό ιατρείο ψυχικής 
υγείας και μέσω της 
τηλεφωνικής γραμμής 
ψυχολογικής υποστήριξης, 
συμβουλευτική , διασύνδεση 
με υπηρεσίες κοινοτικής και 
ψυχικής υγείας των 
καθημερινών περιστατικών της 
κοινωνικής υπηρεσίας του  
ΚΥΑΔΑ. Πραγματοποίηση 
επιτόπιων  παρεμβάσεων για  
την αντιμετώπιση 
περιστατικών τα οποία  
αναφέρονται  και αφορούν 
συνανθρώπους  που διαμένουν 
στον δρόμο(street work) και  
συμμετοχή στην 
πραγματοποίηση ερευνών.  

          ΠΕ       7 18.000,00 126.000,00 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Υποδοχή, υποστήριξη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων,  

          ΠΕ        2 18.000,00 36.000,00 
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αντιμετώπιση καθημερινών 
περιστατικών του  ΚΥΑΔΑ, 
ενίσχυση της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, οργάνωση και 
υποστήριξη προγραμμάτων 
επανένταξης αστέγων, 
πραγματοποίηση επιτόπιων 
παρεμβάσεων που αφορούν  
συνανθρώπους μας που 
διαμένουν στον δρόμο (street 
work ) και πραγματοποίηση 
ερευνών σε συνεργασία με 
τους λοιπούς επιστήμονες του 
ΚΥΑΔΑ.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Υποδοχή, ψυχοκοινωνική 
στήριξη ,  παρακολούθηση και 
τήρηση του κοινωνικού 
ιστορικού όλων των 
ωφελούμενων των 
Προγραμμάτων των δομών 
του ΚΥΑΔΑ ,των  
προσερχομένων καθημερινά 
στην Κοινωνική υπηρεσία του 
ΚΥΑΔΑ. Ένταξη στα 
Προγράμματα του ΚΥΑΔΑ 
καθώς και κοινωνική δικτύωση 
με άλλους φορείς. Υλοποίηση 
καθημερινών προγραμμάτων 
κοινωνικής μέριμνας αστέγων 
στον δρόμο με επιτόπιες 
παρεμβάσεις (street work). 
Πραγματοποίηση ερευνών σε 
συνεργασία με τους λοιπούς 
επιστήμονες του ΚΥΑΔΑ με 
σκοπό την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής και της 
παραγωγής προτάσεων για 
προγράμματα υποστήριξης 
οικονομικά ευάλωτων ομάδων 
 

          ΠΕ       5 18.000,00 90.000,00 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
(μέλος αναγνωρισμένης 
ένωσης συντακτών 
μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.) 

   Διαχείριση της επικοινωνίας  
,σύνταξη κειμένων με σκοπό 
την προώθηση των 
προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ 
και των δράσεων για την 
καλύτερη ενημέρωση των 
πολιτών. 

           ΠΕ       1 18.000,00 18.000,00 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Υποδοχή, ψυχοκοινωνική 
στήριξη ,  παρακολούθηση και 
τήρηση του κοινωνικού 
ιστορικού όλων των 
ωφελούμενων των 
Προγραμμάτων των δομών 
του ΚΥΑΔΑ ,των  
προσερχομένων καθημερινά 
στην Κοινωνική υπηρεσία του 
ΚΥΑΔΑ. Ένταξη στα 
Προγράμματα του ΚΥΑΔΑ 
καθώς και κοινωνική δικτύωση 
με άλλους φορείς. Υλοποίηση 
καθημερινών προγραμμάτων 
κοινωνικής μέριμνας αστέγων 
στον δρόμο(street work) με 
επιτόπιες παρεμβάσεις . 
  

          ΤΕ        25 17.500,00 437.500,00 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Παροχή Υπηρεσιών τήρησης 
θεραπευτικής αγωγής-στους 
φιλοξενουμένους των ξενώνων 
του ΚΥΑΔΑ, στα 
προγράμματα παρέμβασης 
στον δρόμο (street work) στη 
συνοδεία φιλοξενούμενων στα 
νοσοκομεία, στην 
παρακολούθηση ορθής λήψης 
φαρμάκων και στη λειτουργία 
των κοινωνικών ιατρείων. 

          ΤΕ         4 17.500,00 70.000,00 

 ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Παροχή πρώτων βοηθειών στα 
προγράμματα παρέμβασης 
στον δρόμο (street work), στη 
συνοδεία φιλοξενούμενων στα 
νοσοκομεία στην 
παρακολούθηση ορθής λήψης 
φαρμάκων και στην εν γένει 
ιατρικής τους εικόνα σε 
συνεργασία με τους ιατρούς, 
και  επικουρία  στην λειτουργία 
των Κοινωνικών Ιατρείων του 
ΚΥΑΔΑ. 
 

ΔΕ         4 16.000,00 64.000,00 

ΒΟΗΘΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 
 

Καταγραφή, ταξινόμηση του  
Φαρμακευτικού και λοιπού 
υλικού στο Κοινωνικό 
Φαρμακείο του ΚΥΑΔΑ.  

           ΔΕ           1 16.000,00 16.000,00 

ΟΔΗΓΩΝ Εξυπηρέτηση των καθημερινών 
αναγκών του ΚΥΑΔΑ 

           ΔΕ          4 16.000,00 64.000,00 
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μεταφοράς γευμάτων 
τροφίμων, ειδών δωρεών προς 
τις δομές του ΚΥΑΔΑ ,τη 
μεταφορά των φιλοξενουμένων 
σε διάφορες υπηρεσίες, σε 
νοσοκομεία για εξετάσεις ή 
νοσηλεία καθώς και  τη  
μεταφορά των ομάδων στις 
επιτόπιες παρεμβάσεις ‘’street 
work’’ 

ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
(μεταφοράς- διανομής 
αγαθών και 
τακτοποίησης αυτών) 

Την παραλαβή ειδών από  
δωρεές, τη διανομή ειδών, την 
τακτοποίηση και 
ποσοτικοποίηση διαφόρων 
ειδών ,την  προετοιμασία 
θερμαινόμενου χώρου για την 
υποδοχή αστέγων σε περιόδους 
κακοκαιρίας, την επίβλεψη της 
εύρυθμης λειτουργίας του 
χώρου σίτισης σε περιπτώσεις 
αθρόας προσέλευσης κόσμου, , 
καθώς και σε περιόδους 
διαφόρων εκδηλώσεων που 
υλοποιούνται για τους σκοπούς 
του ιδρύματος να παρέχουν τις 
υπηρεσίες που σχετίζονται  με 
την  συγκέντρωση, μεταφορά 
των ειδών προς τις δομές του 
ΚΥΑΔΑ.  

          ΔΕ        13 16.000,00  208.000,00 

ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
(επιστασίας κτιρίων-
τήρηση των κανόνων 
υγιεινής και ασφαλούς 
παραμονής των 
ωφελούμενων) 

 Την εποπτεία των  
εγκαταστάσεων των Ξενώνων 
του ΚΥΑΔΑ,με καταγραφή  
καθημερινής επιθεώρησης καθ’ 
όλο το εικοσιτετράωρο  με 
κλείδωμα θυρών, κλείσιμο 
παραθύρων διασφάλιση των  
χώρων  να είναι 
προετοιμασμένοι για την 
επόμενη μέρα με 
απομάκρυνση απορριμμάτων, 
τακτοποίηση επίπλων, 
εκτέλεση απλών εργασιών 
συντήρησης των κτιρίων όπως 
βασικές επισκευές, 
αντικατάσταση κλειδαριών , 
αντικατάσταση σπασμένων 
διακοπτών, μικρές διαρροές 
κτλ.)Τον καθαρισμό και 
απολύμανση χώρων υγιεινής, 

      ΔΕ        6 16.000,00 96.000,00 

ΑΔΑ: Ω5ΛΩΟΡΘΟ-3ΒΩ
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νιπτήρων ,ντους ,καθρεπτών 
και παραθύρων και 
ανεφοδιασμός αναλώσιμων 
(π.χ. σαπουνιού).Την αναφορά 
σοβαρών βλαβών και 
επιτήρηση επισκευών. Τη 
διατήρηση  των  χώρων 
(εσωτερικών και 
εξωτερικών)σε καλή 
κατάσταση από άποψη 
καθαριότητας. Την 
οργάνωση, επίβλεψη και 
εκτέλεση των απαραίτητων 
εργασιών  για την ορθή χρήση 
και λειτουργία του  κτιρίου . 
Την υποχρέωση  να κλειδώνει 
με ασφάλεια και να ξεκλειδώνει 
το κτίριο.  
Τη διασφάλιση  της τήρησης 
της εύρυθμης λειτουργίας του 
κτιρίου για την ασφαλή 
παραμονή των ωφελούμενων 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 

Την παροχή καθημερινής 
φροντίδας των ωφελούμενων 
που διαμένουν στις δομές 
φιλοξενίας ,την επιμέλεια και 
τον έλεγχο του βασικού 
εξοπλισμού υγιεινής & 
καθαριότητας δωματίων και 
την οργάνωση γενικής 
καθαριότητας σε συνεργασία 
με το προσωπικό 
καθαριότητας για να τηρείται 
ο χώρος καθαρός. 
 Τη διανομή βασικών αγαθών 
στα δωμάτια 

• Τον έλεγχο της κατάστασης 
των φαγητών και των χώρων 
αποθήκευσής τους και 
παραλαβή των  γευμάτων από 
την τροφοδοσία. 
 Την σωματική υγιεινή των 
ωφελούμενων,  την επιμέλεια 
του ρουχισμού των καθώς και 
την αλλαγή σεντονιών και 
κλινοσκεπασμάτων των 
κλινών των ωφελούμενων  

        ΔΕ          4 16.000,00 64.000,00 

ΑΔΑ: Ω5ΛΩΟΡΘΟ-3ΒΩ
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 Την παρακολούθηση  την 
καλής υγείας των  και 
ενημέρωσης ,συνοδείας σε 
ιατρούς ή/και νοσοκομεία 
,την χορήγηση 
ιατροφαρμακευτικής αγωγής 
των κατόπιν υποδείξεων του 
γιατρού, αναλαμβάνοντας την 
υποχρέωση τήρησης 
φάκελου/βιβλίου 
φαρμακευτικής αγωγής της 
δομής. Την 24ωρη εξασφάλιση 
όλων των προϋποθέσεων 
προστασίας του χώρου και 
ασφαλείας των 
φιλοξενουμένων, την 
νυχτερινή φύλαξη τα 
σαββατοκύριακα και τις 
Αργίες. Σε περίπτωση κρίσης ή 
επείγοντος περιστατικού, 
μέλος της βάρδιας 
αναλαμβάνει τη διαχείριση 
του περιστατικού και την 
ταυτόχρονη ενημέρωση του 
μέλους του προσωπικού που 
είναι σε βάρδια ετοιμότητας 
και λαμβάνει οδηγίες δράσης. 
Αναλαμβάνει την 
προετοιμασία βραδινού ύπνου 
και φύλαξη/ επιστασία κατά 
τις βραδινές ώρες. 
Την προετοιμασία και το 
σερβίρισμα  των  γευμάτων  
στις προκαθορισμένες ώρες.  
Την    επίβλεψη της εύρυθμης 
λειτουργίας του κέντρου 
φιλοξενίας και διασφάλιση της 
τήρησης των συνθηκών 
υγιεινής και καθαριότητας 
 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ Αποθήκευση και διαχείριση της 
αποθήκης των ειδών που 
προέρχονται τόσο από 
δωρεές/χορηγίες όσο και επί 
του συνόλου των ειδών που 
παραλαμβάνει το ΚΥΑΔΑ ως 
αποτέλεσμα των διαδικασιών 
προμηθειών για την κάλυψη 
των αναγκών λειτουργίας των 

           ΔΕ 4 16.000,00 64.000,00 

ΑΔΑ: Ω5ΛΩΟΡΘΟ-3ΒΩ
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υπηρεσιών του ΚΥΑΔΑ και των 
αναγκών διανομής προϊόντων 
σε δικαιούχους πολίτες. 
Ταξινόμηση, ομαδοποίηση, 
οργάνωση των αποθηκευτικών 
χώρων τήρηση ηλεκτρονικού 
αρχείου εισαγωγής και 
εξαγωγής ειδών, 
παρακολούθηση των 
ημερομηνιών λήξης των ειδών ,   
σύνταξη και τήρηση έντυπων 
εγγράφων εισαγωγής και 
εξαγωγής προς χρήση 
προμηθευομένων ειδών, 
παρακολούθηση και τήρηση 
στατιστικών κατανάλωσης των 
ειδών  με σκοπό την έγκαιρη 
και έγκυρη ενημέρωση του 
αρμόδιου γραφείου του φορέα 
για τον ορθότερο 
προγραμματισμό των 
μελλοντικών αναγκών,  έκδοση 
συγκεντρωτικών καταστάσεων 
των υλικών που έχουν εξαχθεί 
προς θεώρηση από τον 
προϊστάμενο/διευθυντή του 
φορέα. 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ Τη διανομή έτοιμων γευμάτων  
στο κέντρο   σίτισης του 

ΚΥΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 ΑΘΗΝΑ, 
τη μεριδοποίηση κατά 
περίπτωση , τις εργασίες 
υγιεινής και καθαριότητας  
στους πάγκους τα ψυγεία, τα 
ντουλάπια και στην κουζίνα 
του χώρου σίτισης 
,απομάκρυνση απορριμμάτων  
στο τέλος κάθε γεύματος, 
συλλογή απορριμμάτων σε 
κατάλληλους πλαστικούς 
σάκους καλά κλεισμένους και 
μεταφορά αυτών στους κάδους 
απορριμμάτων που 
βρίσκονται στον αύλειο χώρο 
του κέντρου σίτισης. 

ΥΕ          8 15.500,00 124.000,00 

ΑΔΑ: Ω5ΛΩΟΡΘΟ-3ΒΩ
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ΒΟΗΘΩΝ  
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 

Τη  παραλαβή,  διαλογή, 
ταξινόμηση, τακτοποίηση, 
ποσοτικοποίηση, 
ομαδοποίηση, λειτουργική 
ταξινόμησή των ειδών στους 
αποθηκευτικούς χώρους, που 
προέρχονται τόσο από δωρεές 
/χορηγίες όσο  και ως 
αποτέλεσμα διαδικασιών 
προμηθειών, για την κάλυψη 
των αναγκών λειτουργίας των 
υπηρεσιών του ΚΥΑΔΑ και των 
αναγκών διανομής προϊόντων 
σε δικαιούχους πολίτες. Τη 
συλλογή , προς μεταφορά, των 
ειδών/δωρεών που 
προέρχονται από χώρους 
εκδηλώσεων που υλοποιούνται 
για τους σκοπούς του 
ιδρύματος, την προετοιμασία 
έτοιμων πακέτων με 
προκαθορισμένα είδη για τη 
διανομή αυτών καθημερινά σε 
δικαιούχους πολίτες  
 

            ΥΕ     4 15.500,00 62.000,00 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ Εργασίες υγιεινής και 
καθαριότητας εσωτερικών 
χώρων όλων των  κτιρίων στο 
ΚΥΑΔΑ και των προαύλιων 
χώρων του ΚΥΑΔΑ  και των 
δομών του τόσο των 
εξωτερικών και εσωτερικών 
κοινόχρηστών χώρων όσο και 
εντός των δωματίων των 
ωφελούμενων: Ξενώνας 
«ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» 
(Πατησίων 221) ,ιδιόκτητο 
κτήριο του ΚΥΑΔΑ (οδός 
Τζιραίων 9) , Κέντρο σίτισης 
που λειτουργεί 365 ημέρες  τον 
(Σοφοκλέους & Πειραιώς 
35),κοινωνικά ιατρεία, Κόμβος 
Αλληλοβοήθειας 
πολιτών(Κοινωνικό 
παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρμακείο, Αθηναϊκή Αγορά, 
Κοινωνικό Πλυντήριο), 
Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων 

             ΥΕ        7 15.500,00 108.500,00 

ΑΔΑ: Ω5ΛΩΟΡΘΟ-3ΒΩ
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ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Η παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας του ιματισμού 
(ευθύνη παραλαβής ιματισμού 
από τους ωφελούμενους του 
προγράμματος, πλύσης και 
παράδοσης αυτού στους 
ωφελούμενους, )  στο 
Κοινωνικό πλυντήριο που 
λειτουργεί στο χώρο του 
Κόμβου Αλληλοβοήθειας 
Πολιτών του Δήμου Αθηναίων 
(Παλαιό Φρουραρχείο 
Αθηνών, Δομοκού 2 και 
Φιλαδελφείας) σε άτομα που 
ανήκουν σε κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες και ζουν κάτω 
από τα όρια της φτώχειας και 
είναι εγγεγραμμένοι στις δομές 
του ΚΥΑΔΑ. Επίσης παρέχουν 
υπηρεσίες στα πλυντήρια του 
πολυδύναμου κέντρου 
αστέγων. 

           ΥΕ     2 15.500,00 31.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ       106  1.789.000,00 

 
Το κόστος των αμοιβών των ανωτέρω εκατόν έξι (106) φυσικών προσώπων θα βαρύνει τον 
ΚΑ 6117.006 προϋπολογισμού έτους 2021 και θα υπάρξει πρόβλεψη στον ίδιο κωδικό για το 
οικονομικό έτος 2022. 
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΚΥΑΔΑ η 
σύμβασή τους θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες και δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. 
Το έργο δε που θα εκτελεσθεί δεν ανάγεται στον συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων  
του ΚΥΑΔΑ, η δε πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 21 του 
Ν.2190/94 και του άρθρου 6 του  Ν.2527/1997 όπως οι διατάξεις αυτών έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 
 

 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ                                    ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΒΗΣ 
           ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                            ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΝ 
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