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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ  
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός  294 
Ταχ.Κωδικας: 12243- ΑΙΓΑΛΕΩ
Πληροφορίες:  Ν.Μαρούδα, Α.Καδδά
Τηλέφωνο: 2132100950,-6.
ΦΑΞ: 2132100929

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                  Αιγάλεω 
                     

              

 

    
     
   Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή:
 - ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας
 ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την   
κοινοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 & 119 και  
τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του Ν. 4555/2018
- αίτησης θεραπείας ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την Πράξη,
μέσα σε προθεσμία 15 ημερών ( ανασταλτικό αποτέλεσμα της
ειδικής προσφυγής).
Έχουν επέλθη τροποποιήσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο με ΑΔΑ:  
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6--5ΟΨ και  στην εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ.

ΘΕΜΑ: "Διακοπή  λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ( ΚΔΑΠ –

ΜΕΑ ) του φορέα με την επωνυμία Γέφυρα Ζωής Σύλλογος  Κηδεμόνων & Φίλων Α.Μ.Ε.Α., που 

λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της οικείας Περιφέρειας και εδρεύει επί των οδών 

Ιερά Οδός 310 & Κύπρου 32, Χαϊδάρι.

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ 
                                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
 
Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 3852/2010.  (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»

2. Την  66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-09-2017) απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την  

αριθμ.37419/13479/08-05-2018(ΦΕΚ1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Την υπ’ αριθ.498816/03-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Χωρικών 

Αντιπεριφερειαρχών Αττικής» (ΦΕΚ 688/τ.Β’/03-09-2019).

4. Την υπ’αρ.:505910/04-09-2019(ΦΕΚ 3411/τ.Β΄/06-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 

   Αττικής περί ανάθεσης – μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε 

ΑΔΑ: Ω3ΜΥ7Λ7-ΓΡΙ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d1c86d448fcbf7dfdc69454 στις 17/06/20 10:18
2

   Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 

   555802/20 -09-2019 (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-09-2019), απόφαση του Περιφερειάρχη   

    Αττικής. Την αρ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ.Β΄/20-11-2019) απόφαση του 

   Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης-μεταβίβασης σε Αντιπεριφερειάρχες, σε 

   Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, 

   όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 37709/16-01-2020 (ΦΕΚ 209/τ.Β΄/03-02-2020) και την αρ. 

    200305/11-03-2020 (ΦΕΚ 906/τ.Β΄/17-03-2020) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής. Την 

    αρ. 696452/05-11-2019(ΦΕΚ 930/τ.ΥΟΔΔ/06-11-2019) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

    Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, περί ορισμού θεματικών Αντιπεριφερειαρχών 

    Αττικής, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1013/τ.ΥΟΔΔ/29-11-2019.  

5. Την αρ.83411/30-01-2020 (ΦΕΚ 394/τ.Β’/10-02-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη 

   Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

6.Την υπ’αρ.πρωτ. οικ.192378/05-10-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί  

τοποθέτησης Προϊσταμένης στη  Γενική  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας.

7.Την υπ΄ αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ. 14957/2001 (ΦΕΚ 1397/22-10-2001/τ.Β’) απόφαση περί 

προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ .

8.Τις υπ΄ αριθ.:α) Π3α/Γ.Π.οικ.60428(ΦΕΚ 875/02-07-2003 /τ.Β’) και β) 

Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ/ΓΠοικ.10800/526(ΦΕΚ 965/19-04-2013/τ.Β’) αποφάσεις  που τροποποιούν την  

υπ´ αριθμ. 7 ανωτέρω σχετική απόφαση.

9 .Το Ν. 4018/2011(ΦΕΚ 215/30-09-2011/τ.Α’) άρθρο 9, παρ. 1, που ρυθμίζει θέματα 

οργανισμών Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις.

10. Το υπ΄ αριθ. 25/VII/2012(ΦΕΚ 2618/25-09-2012/τ.Β’) άρθρο II.Δ.  παρ.25,26 απόφαση περί 

διατήρησης του συστήματος αδειοδότησης στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

11.Το υπ΄αριθ.Π1β/Γ.Π.48940/12-09-2012 έγγραφο της Γενικής  Διεύθυνση Πρόνοιας, 

Διεύθυνσης Προστασίας οικογένειας τμήματος Β΄ του Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, που 

παρέχει διευκρινίσεις για  την εφαρμογή  της Υ.Α. Π1β/Γ.Π.οικ.14951/2001.

12.Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213 Τ.Α΄95) «για τις οργανωμένες υπηρεσίες 

παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας» και την τροποποίηση αυτού με τον    

υπ’ αριθμ. 59 άρθρο του Ν. 4554 (ΦΕΚ 130/τ.Α’/18-7-2018).

13.Το υπ’αρ.πρωτ.οικ.3252/14-11-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας 

& Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με διερεύνηση καταγγελίας.

14.Tο Υπηρεσιακό Σημείωμα με Α.Μ.8/23-01-2019 των Κοινωνικών Συμβούλων της Υπηρεσίας 

μας, που έλεγξαν τoν εν λόγω φορέα  και διαπίστωσαν την  απασχόληση  8 (οκτώ) 

εξυπηρετουμένων  ατόμων σε δραστηριότητες  μουσικής αγωγής.
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15. Την με αρ.πρωτ.οικ.119/06-02-2019  Πρόσκληση σε Ακρόαση προκειμένου να εκφράσει τις 

απόψεις του για το σχετικό ζήτημα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2690/99, 

άρθρο 6, δικαίωμα ακρόασης.

16.Το από  15/02/2019  Πρακτικό Ακρόασης βάσει του οποίου ο κος Γουράνιος Διονύσιος, 

Πρόεδρος και   ο κος Μελιδωνιάτης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου  δήλωσαν ότι στον 

χώρο της Ιεράς Οδού δεν λειτουργεί δομή, που προσφέρει οργανωμένες Κοιν.Υπηρεσίες. 

17.Την  υπ΄αρ. πρωτ. 1422/25-02-2019  αίτηση του  κου Γουράνιου  με την οποία  κατέθεσε 

Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν.1559/1986 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις παροχές της 

δομής.

18.Το υπ’αρ.πρωτ.70043/18-03-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης 

Περιφέρειας Αττικής.   

19.Το Ενημερωτικό Σημείωμα με Α.Μ. 58/10-05-2019 των Κοινωνικών Συμβούλων της 

Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο, κατά την ώρα του ελέγχου  11 εξυπηρετούμενοι 

απασχολούνταν από 6 εθελοντές μουσικούς σε πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια του ελέγχου 

δόθηκε το τροποποιημένο καταστατικό του Φορέα. 

20.Την με αρ.πρωτ.2721/30-05-2019 Πρόσκληση σε Ακρόαση προκειμένου ο φορέας  να  

εκφράσει τις απόψεις του για το σχετικό ζήτημα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 

2690/99, άρθρο 6, δικαίωμα ακρόασης.

21.Το από 19-06-2019  Πρακτικό της Ακρόασης βάσει του οποίου, ο κος Γουράνιος Διονύσιος, 

Πρόεδρος και  ο κος Μελιδωνιάτης Δημήτριος Αντιπρόεδρος του Συλλόγου,  δήλωσαν ότι 

αναζητούν άλλο χώρο για να στεγάσουν τον φορέα τους, που να πληροί τις προϋποθέσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

22.Την υπ΄αρ.πρωτ. 2949/19-06-2019  αίτηση του  κου Γουράνιου με την οποία  κατέθεσε 

Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν.1559/1986,σχετικά με  τον τρόπο λειτουργίας της δομής.    

 23.Την Απόφαση Διακοπής λειτουργίας ΚΔΑΠ ΜΕΑ χωρίς  Άδεια,  μέσω Ίριδας, που υπεγράφη 

από Εισηγητή, Προϊστάμενο Τμήματος και Προϊστάμενο Δ/νσης στις 3-7-2019, από Γεν. Δ/ντρια 

στις 9-7-2019, δίχως την τελική υπογραφή του  Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα.

24. Το υπ’ αρ.πρωτ.422254/26-7-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα, σχετικά 

με την επανεξέταση της Απόφασης Διακοπής Λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ. 

25. Την υπ’αρ.πρωτ.ΣΕΥΠ 3118/4-12-2019 Έκθεση ‘Ερευνας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 

όπου  κατόπιν καταγγελίας  προτείνει στην Δ/νση μας να προβεί η Υπηρεσία μας στις 

κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.2345/1995 για τη λειτουργία χώρου για 

νέους με ειδικές ανάγκες.

26. Το Ενημερωτικό Σημείωμα με Α.Μ. 20/23-01-2020 των Κοινωνικών Συμβούλων της 

Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο, κατά την ώρα του ελέγχου  19 εξυπηρετούμενοι (3 ανήλικοι)  
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απασχολούνταν από 4 εθελοντές  σε πρόγραμμα θεατρικής αγωγής και στον χώρο αναμονής 

παρευρίσκονταν  5 συνοδοί.

27.Την με αρ.πρωτ. 1233/03-03-2020 Πρόσκληση σε Ακρόαση προκειμένου ο φορέας  να 

εκφράσει τις απόψεις του για το σχετικό ζήτημα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 

2690/99, άρθρο 6, δικαίωμα ακρόασης.

28.Την υπ΄αρ.πρωτ. 1325/12-03-2020 αίτηση του κου Μελιδωνιάτη –Αντιπροέδρου του φορέα  

για αναβολή της ημερομηνίας της Ακρόασης,  η οποία απαντήθηκε  με το από  23-03-2020  

έγγραφο της Υπηρεσία μας(email) σύμφωνα με το οποίο  θα υπάρξει νέα ημερομηνία Ακρόασης 

μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την διασπορά του κορονοϊού.

29.Την υπ’αρ.πρωτ. 1326/11-03-2020 αίτηση του κου Μελιδωνιάτη –Αντιπροέδρου του φορέα 

για παραλαβή αντιγράφων: α) της υπ’αρ.πρωτ.ΣΕΥΠ 3118/4-12-2019 έκθεσης  έρευνας της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και β) του  από 23-01-2020 Υπηρεσιακού Σημειώματος, η οποία 

απαντήθηκε (mail) με το από 23-3-2020  έγγραφο της Υπηρεσίας μας αναφέροντας ότι  τα εν 

λόγω έγγραφα δεν κοινοποιούνται δεδομένου ότι  το μεν α)  περιλαμβάνει  δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και  το  δε β)  αποτελεί  ενημερωτικό  έγγραφο του  φακέλου της 

υπηρεσίας.   

30. Την με αρ.πρωτ.οικ. 2024/20-05-2020 Πρόσκληση σε Ακρόαση προκειμένου ο φορέα να 

εκφράσει τις απόψεις του για το σχετικό ζήτημα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 

2690/99, άρθρο 6, δικαίωμα ακρόασης.

31. Το από  2-6-2020 Πρακτικό Ακρόασης βάσει του οποίου, ο κος Γουράνιος Διονύσιος, 

Πρόεδρος και  ο κος Μελιδωνιάτης Δημήτριος Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, δήλωσαν ότι δεν 

δέχονται ότι παραβιάζουν το άρθρο 1 του ν. 2345/95 και υπέβαλαν  Υπόμνημα με συνοδευτικά 

έγγραφα.

32.Την υπ΄αρ. εγκύκλιο Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-2020΄, κεφ.Β, εδάφιο 9, του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοιν.Υποθέσεων σχετικά με την πρόληψη της διασποράς του 

κορονοϊου στα ΚΔΑΠ –Μ.Ε.Α. και Κ.Δ.Η.Φ..    

33.Το γεγονός ότι η εν λόγω μονάδα λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας  της οικείας 

Περιφέρειας και κατά παράβαση του υπ΄αριθμ. 12 ανωτέρω σχετικού, θέτοντας σε κίνδυνο την 

υγεία και την ασφάλεια των ωφελουμένων ( ενηλίκων και ανηλίκων Α.Μ.Ε.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
                   

Τη διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του 

φορέα με την επωνυμία, Γέφυρα Ζωής Σύλλογος Κηδεμόνων & Φίλων Α.μεΑ. ,που λειτουργεί 
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χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της οικείας Περιφέρειας και εδρεύει επί των οδών Ιερά Οδός 

310 & Κύπρου 32, στο Χαϊδάρι για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’αριθμ.12 ανωτέρω σχετικό.

                                

                                                                                   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                                         ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
                                                                                   

                                                      ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ακολουθεί Κοινοποίηση :

                                                                                                                                                                                                           

1.Γρ.Αντιπεριφερειάρχη Δυτ.Τομέα Αθήνας κ.Λεωτσάκου Ανδρέα. 
2. Γρ. Γεν.Δ/ντριας Δημ.Υγειας & Κοιν.Μέριμνας 
    κ. Μεγάλου Άννα.
3. Γρ. Εκτελεστικού Γραμματέα 
4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
   Πειραιώς 205 Τ.Κ.11853
5.Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
     Γεν.Δ/νση Πρόνοιας  
     Δ/νση Προστασίας Οικογ.
     Σολωμού 60  Αθήνα Τ.Κ. 10432

     6.Γέφυρα Ζωής Σύλλογος Κηδεμόνων & Φίλων Α.μεΑ.             
         Ιερά Οδός 310 & Κύπρου 32 
         ΧαϊδάριΤ.Κ.12461 
      

  
Εσωτ.Διανομή :Τμήμα Κοιν.Αλληλεγγύης
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