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ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας 
«Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 20.12.2017, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 31577/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 25/2017) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. 
Δήμαρχο και στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Γραμματέας :  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 314/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 215/3-1-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 20.12.2017 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 25/2017 του Δ.Σ. 
του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας, 
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 25 παρόντες και 8 απόντες, ως 
ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Τομπούλογλου Ιωάννης  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Αράπογλου  Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Κανταρέλης  Δημήτριος 
Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Σιώρης  Νικόλαος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                  Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Αναγνώστου Αντωνία  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  
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Κοπελούσος  Χρήστος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Παπακώστας  Βασίλειος  
 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την 

ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ. 

 Η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1ου 

θέματος της Η.Δ.. 

 
Απουσίες :  

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Κουτσάκης και Ν.Σιώρης απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει 

σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 
Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της 

σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 10ο θέμα της Ημερήσιας 

Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει 

της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να 

μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

10ο ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 31839/18-12-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα 
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Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

Παρακαλούμε το Σώμα όπως εγκρίνει και ψηφίσει τον κάτωθι κανονισμό των Κέντρων Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας. 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές 
αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις 
προτάσεις τους. 
 

 Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Αλ.Γαλαζούλα εισηγήθηκε δύο τροποποιήσεις σε 
σχέση με την αρχική εισήγηση που κρίθηκαν επιβεβλημένες. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως τροποποιήθηκε από την 
αρμόδια Αντιδήμαρχο σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, ως τροποποιήθηκε, τα 
στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, ο οποίος 
έχει ως εξής: 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
Άρθρο 1: Σκοπός 
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Οι πολίτες τρίτης ηλικίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόμαχοι της ζωής. Σκοπός των 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας είναι 
να αποτελούν χώρο έκφρασης, ζωντάνιας, ανάπτυξης της δημιουργικότητας, παροχής κοινωνικής 
φροντίδας και κάλυψης πολιτιστικών αναζητήσεων.  Γενικός σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και μεθόδους είναι: 
α) Η ανοιχτή προστασία των ηλικιωμένων με τη παραμονή τους στη κοινότητα, στο οικείο 
περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου, ως ισότιμα και ενεργά μέλη.  
β) Η παροχή εξωϊδρυματικής προστασίας και η αποφυγή ιδρυματικής κλειστής περίθαλψης. 
γ) Η παροχή φροντίδας για τη βελτίωση της ψυχοσωματικής  υγείας και η  πρόληψη βιολογικών 
,ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων. 
δ) Η πληροφόρηση της κοινότητας και η διασύνδεση των ειδικών φορέων σχετικά με τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.  
ε) Η Πρωτογενής πρόληψη  (προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι, π.χ.  πίεσης, σακχάρου, χοληστερόλης, 
ημερίδες ενημέρωσης και προγράμματα π.χ. γυμναστικής, μυϊκής ενδυνάμωσης  και ισορροπίας, 
αποφυγή ατυχημάτων) 
 
Άρθρο 2: Διαδικασία εγγραφής – διαγραφής 
 
Στα ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ μπορούν να εγγράφονται μέλη με τους 
παρακάτω όρους: 
 
Α) Άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στη περιοχή του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας ή 
είναι δημότες και έχουν συμπληρώσει το το 60ο έτος της ηλικίας τους. 
Β) Άτομα νεώτερης ηλικίας που είναι σύζυγοι μελών. 
 
Για την εγγραφή των μελών στα ΚΑΠΗ απαιτούνται: 
Α) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο 
Β) Βιβλιάριο ασθενείας 
Γ) Πιστοποιητικό δημοτολογίου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
Δ)Η ορισμένη από το Δ.Σ. συμβολική ετήσια οικονομική συνδρομή των 5 ευρώ (με εξαίρεση άτομα 
με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα) 
 
Η εγγραφή των μελών μπορεί να γίνεται όλο το χρόνο σε μέρες και ώρες που ορίζονται από τη 
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής με κατάθεση των δικαιολογητικών στην κοινωνική λειτουργό των 
Κ.Α.Π.Η., η οποία τηρεί μητρώο μελών.  Η συλλογή των ετήσιων συνδρομών γίνεται από την/τον 
ορισμένη/ο , υπεύθυνη/ο  μόνιμη/ο  υπάλληλο του κάθε ΚΑΠΗ για την κατάθεσή τους στο ταμείο 
του Δήμου μαζί με την ονομαστική κατάσταση των μελών υπογεγραμμένη από τους ίδιους. 
Διαγραφή μέλους προβλέπεται έπειτα από απόφαση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 
Α) Επαναλαμβανόμενη παραβίαση του παρόντα κανονισμού.  
Β) Αλλαγή κατάστασης (π.χ. κατοικίας) ώστε να μην εμπίπτει πλέον στις προϋποθέσεις -ούτε 
κάτοικος, ούτε δημότης. 
Γ) Μη ανανέωση εγγραφής, χωρίς άλλο κοινωνικοοικονομικό λόγο.  
 
Άρθρο 3: Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
 
Στα προστατευόμενα από τα Κέντρα άτομα προβλέπεται να παρέχονται: 
 

 Χώρος για συντροφιά και επικοινωνία με άλλα άτομα. 

 Δωρεάν ροφήματα και μικρογεύματα 

 Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη 

 Φυσικοθεραπευτική αγωγή 
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 Εργοθεραπεία 

 Γυμναστική 

 Κοινωνική εργασία – Ψυχοκοινωνική Στήριξη 

 Οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση 

Ημερήσιοι περίπατοι, εκδρομές, θερινές κατασκηνώσεις, θαλάσσια μπάνια, συνεστιάσεις, επισκέψεις 
με επιμορφωτικό χαρακτήρα, δανειστική βιβλιοθήκη. 
 

 Διασύνδεση με κοινωνικές δομές, φορείς και δίκτυα της πόλης. 

 Κάθε είδους δράση που συμβάλλει να παραμένουν οι ηλικιωμένοι ενεργά μέλη του 

κοινωνικού συνόλου. 

Όλες οι παραπάνω παροχές και τα προγράμματα είναι δωρεάν για κάθε ενεργό μέλος.  Προβλέπεται 
ωστόσο, εκτός των παραπάνω, και η δυνατότητα για επιδοτούμενα προγράμματα με μικρή 
συμμετοχή λόγω αυξημένου κόστους (π.χ. εκδρομές με διαμονή). 
Εξαιρούνται κάθε οικονομικής συμμετοχής, όπως και της ετήσιας συνδρομής, άτομα με σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, που διαπιστώνονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς. 
Σε προγράμματα όπου ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τις διαθέσιμες θέσεις 
γίνεται κλήρωση. Μέλη που έχουν διαπιστωμένα από τον κοινωνικό λειτουργό ιδιαίτερα 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα (π.χ. άποροι, διαγνωσμένοι με κατάθλιψη), εξαιρούνται της κλήρωσης 
και προηγούνται. Επιπλέον σε περίπτωση μεγάλου ενδιαφέροντος, προηγούνται στη κλήρωση τα 
μέλη που δεν είχαν συμμετοχή σε αντίστοιχο πρόγραμμα την προηγούμενη φορά. 
Σε όλα τα εξωτερικά προγράμματα συνοδεύει προσωπικό και διευκολύνεται από την υπηρεσία για 
αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη και καλύτερη διεξαγωγή τους. 
 
Άρθρο 4: Στελέχωση – Προσωπικό ΚΑΠΗ 
 
Τα ΚΑΠΗ προβλέπεται να στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό δημοσίου δικαίου, και ανάλογα με 
τις δυνατότητες και τις ανάγκες και ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες 
που προβλέπονται είναι αντίστοιχες με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 

 Κοινωνικός Επιστήμονας (π.χ. Κοινωνικός λειτουργός, Κοινωνιολόγος ή Ψυχολόγος) 

 Φυσικοθεραπευτής 

 Καθαριστής/ιστρια 

 Διοικητικός υπάλληλος 

 Εργοθεραπευτής/τρια 

 Νοσηλευτής/τρια  

 Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος 

Άρθρο 5: Δομή και Λειτουργία 
 
α) Δομή: 
Ο αριθμός των Δομών ΚΑΠΗ καθορίζεται κάθε φορά από τις ανάγκες των πολιτών τις δυνατότητες 
του Δήμου και την επάρκεια σε απαιτούμενο προσωπικό. 
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Ο αριθμός επίσης των μελών της κάθε Δομής καθορίζεται κάθε φορά και από το μέγεθος, τις 
υποδομές και τον εξοπλισμό κάθε κτιρίου, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν οι σκοποί του ΚΑΠΗ. 
Τα ΚΑΠΗ προβλέπεται να στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοια, σε 
ενοικιαζόμενα από το Δήμο ή παραχωρημένα κτίρια από άλλους φορείς. Τα κτίρια αυτά θα πρέπει 
να είναι προσβάσιμα από τα μέλη, διασφαλίζοντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
Ο Δήμος παρέχει τη συντήρηση των υφιστάμενων χώρων και του εξοπλισμού και αναλαμβάνει το 
κόστος των υπηρεσιών Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κτλ), του ανθρώπινου δυναμικού και των 
αναλωσίμων. 
Η Δημιουργία νέας δομής ΚΑΠΗ, η μεταφορά ή η παύση υφιστάμενης συμβαίνει με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη 
τια ανάγκες κάθε περιοχής και την γεωγραφική κατανομή. 
β) Ωράριο Λειτουργίας: 
Τα ΚΑΠΗ, εφόσον υπάρχει κατάλληλη στελέχωση  σε ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργούν 
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7.30 με 15.00.   
Όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή κάποιου είδους δραστηριότητα μπορεί να λειτουργεί και πέραν του 
προβλεπόμενου ωραρίου, τα σαββατοκύριακα ή και αργίες, μετά από απόφαση της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής.   
Για παραχώρηση δε του χώρου σε τρίτους για εκδηλώσεις, προβλέπεται μόνο για συλλόγους  και 
όχι για ιδιώτες, κατόπιν πρωτοκολλημένου αιτήματος προς τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και 
έγκρισης του αιτήματος αυτού από τον/την αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  Τηρείται δε η διαδικασία 
παράδοσης-παραλαβής του χώρου. 
Κατά το μήνα Αύγουστο τα Κ.Α.Π.Η. δύναται να λειτουργούν  με μειωμένο ωράριο ή να 
παραμένουν για λίγες μέρες κλειστά, έπειτα από απόφαση της Δ/νσης και κατόπιν έγκαιρης 
έγγραφης γνωστοποίησης προς τα μέλη.  
Οι κλιματιζόμενοι χώροι των Κ.Α.Π.Η. είναι δυνατόν να λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας πολιτών 
σε έκτακτες συνθήκες (π.χ. καύσωνας, παγετός, πλημμύρες) κατόπιν σχετικής απόφασης της 
διοίκησης. 
γ) Γενικοί Κανόνες: 
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους των ΚΑΠΗ σε καμία περίπτωση. 
Επίσης, δεν επιτρέπονται τα τυχερά παιχνίδια με χρηματικό αντίτιμο (τζόγος).  
Τα επιτρεπόμενα επιτραπέζια παιχνίδια προβλέπεται να διακόπτονται κατά τη διεξαγωγή ημερίδων 
ενημέρωσης ή άλλων δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί για εκείνη την ώρα από τη 
Δ/νση.  
Η κατανάλωση αλκοόλ επιτρέπεται μόνο σε εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα στο χώρο των 
δομών για τις οποίες έχει γίνει και η σχετική προμήθεια.  Δεν επιτρέπεται στα μέλη να φέρνουν 
αυτοβούλως και να  καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά στην καθημερινότητα. 
Κατά την οργάνωση εκδηλώσεων, επιτρέπεται η μεταφορά εξοπλισμού από δομή σε δομή (π.χ. 
τραπέζια, ηχητικό σύστημα, κτλ), εφόσον αυτός αποτελεί καταγεγραμμένη περιουσία του Δήμου.  
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι δε, για τη μεταφορά του εξοπλισμού υποχρεούνται να τον επιστρέψουν στη 
δομή μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, για την ομαλή λειτουργία της.  Δεν επιτρέπεται 
ωστόσο η χρήση και η μεταφορά εξοπλισμού που δεν ανήκει στο Δήμο, αλλά αποτελεί προσωπική 
περιουσία κάποιου μέλους, χωρίς σχετική άδεια. 
Στο χώρο των ΚΑΠΗ δύναται να πραγματοποιούν σπουδαστές την πρακτική τους άσκηση, κατόπιν 
εγκεκριμένου αιτήματός τους από τη Δ/νση και με απόφαση Δημ. Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει 
υπάλληλος της ίδιας ειδικότητος που αποδέχεται το ρόλο του επόπτη. 
 
Άρθρο 6: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών  
 
α) Δικαιώματα 
 Όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ είναι ισότιμα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας, 

ειδικής ανάγκης ή άλλης ιδιαιτερότητας. 

 Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
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 Κάθε μέλος δικαιούται να εκφράσει το αίτημα, την παρατήρησή του ή την προσωπική του 

διαφωνία στον αρμόδιο προϊστάμενο κι αν δεν ικανοποιηθεί, να απευθυνθεί στο Διευθυντή ή 

τον αιρετό εκπρόσωπο της Διοίκησης. 

 Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αυτοοργανώνονται σε διάφορες ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και 

να αιτούνται στήριξης των δραστηριοτήτων τους από τη διοίκηση (π.χ. ομάδα πολιτισμού, 

χορωδία, ομάδα εκδρομών) 

 
β) Υποχρεώσεις 
Όλα τα μέλη υποχρεούνται να:  
 Σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας 

 Να ανανεώνουν την εγγραφή τους εγκαίρως ή να ενημερώνουν για ιδιαίτερους λόγους ότι θα 

προβούν σε ανανέωση μετά τη λήξη της ορισθείσας από τη Δ/νση περιόδου. 

 Να παρακολουθούν τις ενημερώσεις για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα του ΚΑΠΗ . Η 

πληροφόρηση γίνεται στους χώρους των Κέντρων με γραπτές ανακοινώσεις, με προφορική 

ενημέρωση αλλά και στο διαδίκτυο. 

 Να έχουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό. 

 Να συνεργάζονται με τον/την υπεύθυνη υπάλληλο του κάθε ΚΑΠΗ και τις συντονιστικές 

επιτροπές. 

 Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Διεύθυνσης. 

 Να ειδοποιούν έγκαιρα για ακύρωση της συμμετοχής τους στα προγράμματα ή στα 

προκαθορισμένα ραντεβού με το ιατρείο ή το φυσικοθεραπευτήριο. Αν το πρόγραμμα 

προέβλεπε οικονομική συμμετοχή, αυτή μπορεί να επιστραφεί εάν η ακύρωση γίνει πριν από 

την υλοποίηση του προγράμματος και αφού επιστρέψει την απόδειξη που είχε παραλάβει κατά 

την εγγραφή του σ’ αυτό.  

 Να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα των εξωτερικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις οδηγίες 

του υπεύθυνου συνοδού (π.χ. ώρα αναχώρησης, απομάκρυνση από το σύνολο, έκθεση στον 

ήλιο κτλ) 

 Να κάνουν τακτικό καρδιολογικό έλεγχο, ώστε να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση για τη 

συμμετοχή τους στα προγράμματα που το απαιτούν (π.χ. μπάνια, γυμναστική) 

 Να προσέχουν την ατομική τους υγιεινή και να συμπεριφέρονται ευπρεπώς και με ευγένεια στο 

χώρο. 

 Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής του χώρου. 

 Να μη παρεμβαίνουν στο έργο των εργαζόμενων, ούτε να ασκούν διοικητικό έλεγχο.  

 
 
Άρθρο 7: Γενικά και Ειδικά καθήκοντα προσωπικού 
 
Το προσωπικό των ΚΑΠΗ είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη 
λειτουργία των ΚΑΠΗ, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του 
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παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντα που του 
αναθέτουν ευσυνείδητα.  
Το επιστημονικό προσωπικό των ΚΑΠΗ οφείλει να τηρεί γραπτά αρχεία μελών του ΚΑΠΗ, τα οποία 
θα επικαιροποιεί σε ετήσια βάση τηρώντας όλες τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί της 
«Προστασίας του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού». 
Συμμετέχει στην ευρύτερη επιστημονική ομάδα του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής 
της Δημόσιας Υγείας και εποπτεύει σπουδαστές/στριες κατά την πρακτική τους άσκηση, εφόσον το 
επιθυμεί. 
Κάθε επιστήμονας λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο μέλος της ομάδας που 
απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται με 
το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Α.Π.Η. και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη 
εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών.  
 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
 
Ο Κοινωνικός Επιστήμονας  στα ΚΑΠΗ ασχολείται με:  
1.Εγγραφές των μελών 
2.Κοινωνική Εργασία με τα άτομα ή την Κοινότητα 
Ο Κοινωνικός Επιστήμονας είναι εκείνος που υποδέχεται πρώτος κάθε ενδιαφερόμενο που γίνεται 
μέλος στο κέντρο. Στην πρώτη επαφή γίνεται προσπάθεια να προσελκύσει τον ηλικιωμένο και να 
δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης. Κατα την εγγραφή του μέλους του ΚΑΠΗ  συμπληρώνει ένα 
κοινωνικό ιστορικό (συγκεντρώνει προσωπικά στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση,την 
οικονομική, την κατάσταση υγείας, ενδιαφέροντα κ.τ.λ) ενώ ενημερώνει το νέο μέλος για τις 
παροχές και τις δραστηριότητες του κέντρου και τον παραπέμπει αν χρειαστεί στις άλλες 
ειδικότητες του ΚΑΠΗ (νοσηλεύτρια-γιατρό-φυσιοθεραπευτή κτλ) 
Τηρεί το αρχείο μελών – μητρώο, το οποίο ταξινομεί, ενημερώνει και φυλάσσει με ασφάλεια 
απόρρητες πληροφορίες που έχει στη διάθεση του/της από τα ίδια τα μέλη ή από το περιβάλλον 
τους. 
Η συλλογή αυτών των στοιχείων έχει στόχο τη διάγνωση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης του 
ηλικιωμένου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ώστε να προσδιορισθούν οι ανάγκες του και 
να γίνει διασύνδεση με άλλες δομές  όπου κρίνεται απαραίτητο.  
Επιπλέον ο/η Κ.Ε. προβλέπεται να παρέχει ψυχολογική στήριξη καθημερινά αλλά και σε περιόδους 
κρίσης (ασθένεια ή θάνατο συγγενικού προσώπου). 
Ο/Η κοινωνικός/η επιστήμονας στα ΚΑΠΗ μπορεί να οργανώνει τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, 
αλλά ο ρόλος του/της σε αυτές θα είναι υποστηρικτικός και συμβουλευτικός. 
Επίσης προβλέπεται κοινωνική εργασία στην κοινότητα με στόχο την κινητοποίηση των μελών ως 
σύνολο με κοινές ανάγκες και ζητούμενα. Η εφαρμογή της ΚΕΚ συμπίπτει με τη δημιουργία των 
κέντρων ανοικτής προστασίας βάζοντας τους στόχους αυτοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης. Για το 
λόγο αυτό ο Κ.Ε. συνεργάζεται με τη συντονιστική επιτροπή μελών. Επίσης συνεργάζεται με φορείς 
εντός και εκτός του Δήμου. Οργανώνει ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία 
με τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου. 
Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου στην υλοποίηση των εξωτερικών 
προγραμμάτων, ως συνοδός.  
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
Αναλαμβάνει κάθε διοικητική ενέργεια που απαιτείται ( καταγραφή αναγκών, μελέτες, παραγγελίες, 
συλλογή συνδρομών κτλ) και είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΑΠΗ.  Σε 
απουσία του κοινωνικού επιστήμονα, αναλαμβάνει και τις εγγραφές μελών. 
Όταν δεν υπηρετεί, χρέη διοικητικού υπαλλήλου αναλαμβάνει μόνιμος/η υπάλληλος άλλης 
ειδικότητας κατόπιν σχετικής απόφασης Δημάρχου ή αρμόδιου Αντιδημάρχου. 
 
ΙΑΤΡΟΣ 
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Ο Ιατρός απασχολείται τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα στα ΚΑΠΗ, ανάλογα με τον αριθμό 
των μελών και τις ανάγκες της κάθε δομής. Προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Γενικός Ιατρός ή 
Παθολόγος ή άλλης σχετικής με τις ανάγκες ειδικότητος. Αρμοδιότητα του Ιατρού είναι η παροχή 
ιατρικής φροντίδας, η παραπομπή μελών σε άλλες ειδικότητες, σύσταση για εξετάσεις και οδηγίες 
για φαρμακευτική αγωγή, συνταγογράφηση φαρμάκων καθώς και η επίσκεψη στο σπίτι 
ανασφάλιστων ή απόρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικής εισήγησης της κοινωνικής 
λειτουργού.  
Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής διαφωτίζει και κατευθύνει τα μέλη συμμετέχοντας σε 
ημερίδες ενημέρωσης και στην κατάρτιση διαφόρων προγραμμάτων συνεργαζόμενος με την 
επιστημονική ομάδα των ΚΑΠΗ. 
Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου στην υλοποίηση των εξωτερικών 
προγραμμάτων, ως συνοδός.  
 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
 
Ασκεί την φυσικοθεραπευτική αγωγή σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο θεραπευτηρίου εντός της 
δομής του ΚΑΠΗ ή και σε ανεξάρτητο κτίριο προσβάσιμο στους ηλικιωμένους, κατόπιν γραπτής 
εντολής του θεράποντος Ιατρού του μέλους. Τα χρόνια περιστατικά μπορούν να προσέρχονται και 
με παραπεμπτικό του Ιατρού του ΚΑΠΗ.  Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν 
εισήγησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προβλέπεται να παρέχει υπηρεσίες σε άπορα 
ενήλικα άτομα, μη μέλη, που χρήζουν πολύμηνης αγωγής λόγω σοβαρού προβλήματος και δεν 
δύνανται να καλύψουν τη συμμετοχή τους. 
Η Φυσιοθεραπευτική αγωγή συνίσταται σε τρείς τομείς: 
Α) Πρόληψη 
Β) Συμβουλευτική 
Γ) Αποκατάσταση 
Ο αριθμός των συνεδριών καθορίζεται κατά ασθενή, ανάλογα με το παραπεμπτικό του θεράποντος 
ιατρού, εκτός και εάν ο φυσιοθεραπευτής κρίνει ότι η βαρύτητα του περιστατικού χρήζει επιπλέον 
συνεδρίες. Σε ημερήσια βάση ο αριθμός των εξυπηρετουμένων ασθενών προκύπτει με βάση τις 
ανάγκες των μελών,  τη σοβαρότητα των περιστατικών και την επάρκεια/διαθεσιμότητα του 
προσωπικού. 
Ο φυσικοθεραπευτής έχει την εποπτεία του χώρου του θεραπευτηρίου και την ευθύνη της καλής 
λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων καθώς και της έγκαιρης καταγραφής αναγκών σε 
αναλώσιμα. 
Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου στην υλοποίηση των εξωτερικών 
προγραμμάτων, ως συνοδός.  
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ  
 
Βοηθά τους ιατρούς  κατά τις ημέρες και τις ώρες που λειτουργεί το ιατρείο και ευθύνεται για τη 
φύλαξη και τη διαχείριση του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού. 
Ενημερώνει για θέματα ατομικής και δημόσιας υγείας τα μέλη. 
Βοηθά στη διεξαγωγή προληπτικών εξετάσεων. 
Συμμετέχει σε εκπονούμενα από διαφόρους φορείς προγράμματα άσκησης αγωγής υγείας και 
επιστημονικές έρευνες. 
Συνεργάζεται με δημόσιες σχολές Επισκεπτών Υγείας η Νοσηλευτών για την εκπαίδευση φοιτητών 
τους 
Παρέχει πρώτες βοήθειες στα μέλη, όταν και όπου χρειαστεί. 
Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου στην υλοποίηση των εξωτερικών 
προγραμμάτων, ως συνοδός.  
 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
 

ΑΔΑ: 63ΨΞ46ΜΩ0Ι-615



 11 

Ρόλος του είναι να συμβάλλει στην διατήρηση και βελτίωση της ψυχολογικής, κοινωνικής και 
σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων, ανάλογα με τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα που παρουσιάζει το κάθε μέλος. Ειδικότερα ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί τις 
αντιδράσεις των μελών σε επιλεγόμενες δραστηριότητες λειτουργικής, κοινωνικής και ψυχολογικής 
ιδιότητας για να προάγει ή να συντηρήσει την υγεία, να εμποδίσει ή να μειώσει μια αναπηρία, να 
αξιολογήσει την συμπεριφορά και να ενθαρρύνει νέες δυνατότητες και επιδεξιότητες στη ζωή του. 
Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εργοθεραπείας, σε ατομικό ή 
ομαδικό επίπεδο.  
Οργανώνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διάφορες εκδηλώσεις και προγράμματα που 
άπτονται της ειδικότητάς του.  
Οι τομείς της εργοθεραπείας αδρά μπορούν να χωριστούν σε: α) Ορθοπεδική (λειτουργική) 
Εργοθεραπεία με παραπεμπτικό Ιατρού, β) Αποκατάσταση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής 
(Αυτοεξυπηρέτηση) και γ) δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ/ΙΣΤΗΣ 
 
Έχει την ευθύνη της καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της δομής καθώς 
και της διατήρησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας της κουζίνας και όλου του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιεί. 
Παρασκευάζει και προσφέρει ροφήματα και μικρογεύματα στα μέλη που το ζητούν στην κουζίνα ή 
τα σερβίρει σε τραπέζι στους ηλικιωμένους με κινητικές δυσκολίες. 
Συνεργάζεται με τις άλλες ειδικότητες στην υλοποίηση των δράσεων και των εκδηλώσεων. 
 
Άρθρο 8: Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής  
 
Σε κάθε ΚΑΠΗ συστήνεται 5μελής επιτροπή αποτελούμενη από 1 μόνιμο/η υπάλληλο του Δήμου 
και 4 μέλη – εθελοντές του ΚΑΠΗ, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετική απόφαση 
ορισμού αυτών από τον Δήμαρχο, ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 
Στόχος είναι  η καλύτερη δυνατή συνεργασία για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του 
χώρου, η διαχείριση δωρεών, αλλά και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων και των δράσεων, τα 
οποία απευθύνονται σε όλα τα μέλη των  ΚΑΠΗ . 
Ο ρόλος της συντονιστικής επιτροπής προβλέπεται να είναι επικουρικός προς όφελος των μελών, 
προστατεύοντας τα δικαιώματά τους και υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις τους. 
Η επιτροπή συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων 
και δράσεων, όπως επίσης και στη διαβούλευση με τους αιρετούς για τυχόν προβλήματα και 
καθημερινές  δυσκολίες. 
Επίσης, συνεργάζεται με τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και στηρίζει τη δράση τους, 
μεταφέροντας αιτήματα στη διοίκηση. 
Η επιτροπή συλλέγει και διαχειρίζεται τις δωρεές των μελών διατηρώντας αρχείο με τα ονόματα 
των δωρητών και τις αποδείξεις.  Κάθε αντικείμενο που αγοράζεται από τα μέλη για να αποτελέσει 
περιουσία των ΚΑΠΗ, καταγράφεται και ακολουθείται η τυπική διαδικασία αποδοχής δωρεάς από 
την αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να διατηρούν προσωπικό εξοπλισμό και αντικείμενα για χρήση εντός του 
ΚΑΠΗ, που δεν επιθυμούν να δωρίσουν, με δική τους ευθύνη.   
Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη της επιτροπής συντονισμού, εκτός του/της υπαλλήλου είναι άμισθα.  
Όλοι οι εθελοντές επίσης είναι ισότιμα μέλη στην επιτροπή και δεν υποκαθιστούν σε καμία 
περίπτωση τον/την μόνιμο/η υπάλληλο ως προς τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την 
ειδικότητά του. 
Οι συντονιστικές επιτροπές των ΚΑΠΗ οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να 
επικοινωνούν με τη διοίκηση για θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία των δομών.  
Ο/Η μόνιμος/η υπάλληλος που θα οριστεί ως μέλος της συντονιστικής επιτροπής είναι και ο/η 
υπεύθυνος/η κάθε φορά για την λειτουργία της δομής (άνοιγμα, κλείσιμο, τήρηση κανονισμού).  Σε 
περίπτωση απουσίας του (π.χ. άδεια, ασθένεια) αναπληρώνεται από τη Δ/νση με άλλον υπάλληλο 
του Δήμου κι όχι από εθελοντή. 
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Άρθρο 9: Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού 
 
α) Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και 
εφαρμόζεται σε όλες τις δομές των ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. 
 
β) Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   314/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ              

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραμαρά  Γεωργία 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 
Παπακώστας  Βασίλειος 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
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Εσωτερική Διανομή :  
 

- Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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