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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση αριθ. 15/2018 απόφασης Δ.Σ.-Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου του Δήμου»  
 
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 6.6.2018, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 14199/1-6-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 10/2018) 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 
Η Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του 
Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 142/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 15142/12-6-2018 

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 6.6.2018 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 11/2018 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 
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 26 παρόντες και 7 απόντες, ως 
ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                            Αγγελής Χρήστος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                                Αράπογλου  Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                                  Πλάτανος  Ελευθέριος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                                   Κανταρέλης  Δημήτριος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                                    Παπανικολάου  Νικόλαος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                                   Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                          Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Τομπούλογλου Ιωάννης  
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Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Γ.Καλύβης και Γ.Γαβριηλίδης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ. 

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την 

ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ. 

 Η κα Α.αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 

3ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 10ου 

θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Αγγελής και Μ.Κουτσάκης 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 8ο θέμα της Ημερήσιας 

Διάταξης. 
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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.  

 

8ο ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 12780/17-5-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα 
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

  ΘΕΜΑ :  Ανάκληση της υπ.αριθμ.15/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που 
αφορά αλλαγή ωραρίου των Εργαζομένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του.                       
  
 ΣΧΕΤ. : Το υπ.αριθμ. 11695/75-2018 e-mail της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της 
Περιφέρειας Αττικής (ΜΟΝΑΔΑ Β2).  
  Κύριοι, 
 Έχοντας υπόψη : 

1) Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 5120/07-4-2017 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο :» ΔΟΜΗ 

ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ « 

στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗΣ» και ΜΙS 5003609 στο Ε.Π. Αττικής. 

2) Την υπ.αριθμ. 134/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής των όρων της 

απόφασης ένταξης της πράξης . 

3) Την υπ.αριθμ. 223/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης ,λειτουργίας και 

ορισμός μελών του Μηχανισμού Πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης καθώς και την αριθμ. 

39/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί τροποποίηση στη σύσταση, στελέχωση και 

λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης. 

4) Με την υπ.αριθμ. 289/2017 και την τροποποίηση της απόφασης 38/2018 αποφάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν α)Τα εισοδηματικά κριτήρια –προυποθέσεις ένταξης στο 

πρόγραμμα και  ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Παντοπωλείου & Συσσιτίου του 

Δήμου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας για την εφαρμογή του Προγράμματος 

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5003609 . 

5) Με την υπ.αριθμ. 15/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε τροποποίηση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου & Σισσιτίου του Δήμου και 

έγκριση αλλαγής ωραρίου των εργαζομένων,σύμφωνα και με τον οδηγό εφαρμογής και 

λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών.  

6) Με το υπ.αριθμ. 11695/7-5-2018 e-mail από την Περιφέρεια Αττικής-Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. καθώς και την υποβολή λίστας ελέγχου του Υποέργου αναφέρεται στις 

παρατηρήσεις  ότι θα πρέπει να διορθωθεί το ωράριο λειτουργίας από 8.00-16.00 σε 9.00-

17.00 όπως αναφέρεται και στην απόφαση ένταξης. 
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       Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για ανάκληση της 
υπ.αριθμ. 15/2018 απόφασης Δ.Σ.,όσον αφορά το ωράριο εργασίας του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και Σισιτίου των εργαζομένων , από 8.00-16.00 (που είχε τροποποιηθεί 
σύμφωνα με τις ανάγκες και την λειτουργία του προγράμματος ) ,σε  9.00-17.οο σύμφωνα με το 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας και την απόφαση ένταξης .  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Παντοπωλείου & Συσσιτίου 
του Δήμου Ν. Φιλαδελφείας - Ν. Χαλκηδόνας διαμορφώνεται ως εξής :    
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
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. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία 
ενώπιον του Σώματος .   
 

 Η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα δήλωσε «παρών» κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία. 
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού 
φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Την υπ.αριθμ. πρωτ. 5120/07-4-2017 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο :» ΔΟΜΗ 

ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ « 

στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗΣ» και ΜΙS 5003609 στο Ε.Π. Αττικής. 

 Την υπ.αριθμ. 134/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής των όρων της 

απόφασης ένταξης της πράξης . 

 Την υπ.αριθμ. 223/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης ,λειτουργίας και 

ορισμός μελών του Μηχανισμού Πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης καθώς και την αριθμ. 

39/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί τροποποίησης στη σύσταση, στελέχωση και 

λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης. 

 Την υπ.αριθμ. 289/2017 και την τροποποίηση της απόφασης 38/2018 αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου όπου εγκρίθηκαν α)Τα εισοδηματικά κριτήρια –προυποθέσεις ένταξης στο 

πρόγραμμα και  ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Παντοπωλείου & Συσσιτίου του 

Δήμου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας για την εφαρμογή του Προγράμματος 

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5003609 . 

 Την υπ.αριθμ. 15/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε τροποποίηση 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου & Σισσιτίου του Δήμου 

και έγκριση αλλαγής ωραρίου των εργαζομένων, σύμφωνα και με τον οδηγό εφαρμογής και 

λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών.  

 Το υπ.αριθμ. 11695/7-5-2018 e-mail από την Περιφέρεια Αττικής-Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. καθώς και την υποβολή λίστας ελέγχου του Υποέργου αναφέρεται στις 

παρατηρήσεις  ότι θα πρέπει να διορθωθεί το ωράριο λειτουργίας από 8.00-16.00 σε 9.00-

17.00 όπως αναφέρεται και στην απόφαση ένταξης. 

 
 

ΑΔΑ: ΩΥΟΘ46ΜΩ0Ι-ΣΓΦ



 6 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(22 ΥΠΕΡ-1 «ΠΑΡΩΝ») 
 

 

Την ανάκληση της υπ.αριθμ. 15/2018 απόφασης Δ.Σ., όσον αφορά το ωράριο εργασίας 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Σισιτίου των εργαζομένων , από 8.00-16.00 (που είχε 
τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και την λειτουργία του προγράμματος )  και την 
διαμόρφωση αυτού σε  9.00-17.00 σύμφωνα με το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. της Περιφέρειας και την απόφαση ένταξης.  
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Εσωτερικός  Κανονισμός Λειτουργίας του Παντοπωλείου & Συσσιτίου του 
Δήμου διαμορφώνεται ως εξής :    
 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

& 

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

-  

 ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
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ΕΤΟΣ 2018 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

     

Α/Α Α Ρ Θ Ρ Α                     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΑΡΘΡΟ  1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

3. 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

4. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

5. ΑΡΘΡΟ  5 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

6. ΑΡΘΡΟ  6 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ& 

ΣΙΤΙΣΗΣ 

 

7. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

8. 
 

ΑΡΘΡΟ  8 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ 
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9. 
 

ΑΡΘΡΟ  9 

 
ΙΣΧΥΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

   

 

 
Με τον κανονισμό αυτό, ρυθμίζεται η λειτουργία της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Παντοπωλείου και Συσσιτίου του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας. Ο Κανονισμός 
αυτός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  1ο  

Σύσταση, Σκοπός , Κανονιστικό Πλαίσιο 
 

 
            Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ.Α΄87/7-6-2010)»Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης «. 

2. Το Ν. 4314/2014 «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄23-12-

2014) « όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Η με Α.Π. 10772/5-5-2017απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,που αφορά την 

υλοποίηση της πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΟΠΣ 

5003609). 

4. Η Α.Π. 5120/7-4-2017Απόφαση ένταξης του Δήμου για την εφαρμογή του 

Προγράμματος «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΟΠΣ5003609). 

5. Το Ν. 4071/12 – Φ.Ε.Κ. 85/11-04—2012. 

6. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/ 8-8-2016). Οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών 

και υπηρεσιών και τα όρια για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων , θα γίνονται κάθε 

φορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η Δράση χρηματοδοτείται κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ) και πιο συγκεκριμένα από το θεματικό Στόχο (ΘΑ )9 «Προώθηση της 
Κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων». 
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 Ο Σκοπός της Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου εντάσσεται 
στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και 
έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής , την υλική και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών με στόχο την άρση των παραγόντων που 
δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. 
 Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συσσιτίου, θα 
διανέμονται ΔΩΡΕΑΝ σε (άτομα / νοικοκυριά που διαμένουν στο δήμο ,νόμιμα 
διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή και ανιθαγενών, καθώς και σε δικαιούχους 
αιτούντες διεθνούς προστασίας και συγκεκριμένα : 
 

 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ θα διανέμει : 

  
ΤΡΟΦΙΜΑ , 

  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, 
  ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  
  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ,  
  ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (καινούργια ή «δεύτερο χέρι»(σε πολύ καλή 
κατάσταση).    

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΕΙΔΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ,ΒΙΒΛΙΑ, CD-DVD για την κάλυψη αναγκών μάθησης και 
Πολιτισμού, 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Κ.Λ.Π. (καινούργια ή «δεύτερο χέρι»)   

  
 

 Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ θα διανέμει : 

 
Γεύματα σε σταθερή και τακτική βάση, τα οποία θα παρασκευάζονται σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο. Σε περίπτωση κωλύματος, η δομή θα μπορεί να διανέμει και  έτοιμα 
γεύματα .Θα λειτουργήσει παράλληλα και συμπληρωματικά με την Δομή του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι η υλική και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών με στόχο την άρση των παραγόντων που 
δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.   
                    

 
ΑΡΘΡΟ  2ο  

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

             
Ως  Κοινωνικό Παντοπωλείο ορίζεται το Κατάστημα ( Μαραθώνος 26 ) Ν. Χαλκηδόνα  το 
οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα , 
είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και 
υπόδησης, βιβλία , παιχνίδια , CD, κ.α. . Το παντοπωλείο λειτουργεί με σταθερό 
ωράριο, (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.οοπ.μ.- 16.οο μ.μ.) με το απαιτούμενο 
προσωπικό και συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις ,την τοπική κοινωνία για την 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών 
φορέων, την συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών, χορηγιών, συνεισφορές 
πολιτών και συλλογικών φορέων   (σχολεία , σύλλογοι ), για την συλλογή των παραπάνω 
προϊόντων. 
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Ως δομή παροχής Συσσιτίων, ορίζεται η δομή, η οποία λειτουργεί σε ειδικό διαμορφωμένο 
ανεξάρτητο χώρο (Σοφούλη και Παπάγου στην Ν. Φιλαδέλφεια), με σταθερό ωράριο, 
από (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-17.00μ.μ.),πληροί τις κείμενες υγειονομικές 
διατάξεις, έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο 
προσωπικό  (Μάγειρα, Βοηθό Μάγειρα ,Βοηθητικό Προσωπικό ή καθαριότητας ) και 
παράλληλα υλοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει χορηγίες, 
δωρεές κλπ από επιχειρήσεις, να δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων και 
διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από εργαστήρια-βιοτεχνίες 
παραγωγής τροφίμων (Ζαχαροπλαστεία , αρτοποιεία, εστιατόρια κ.λ.π.) για την σίτιση των 
ωφελούμενων. 
 
Οι δομές σίτισης και βασικών αγαθών μπορούν να διανέμουν στους ωφελούμενούς τους τα 
προϊόντα που ενδέχεται να περισσέψουν από το ΤΕΒΑ. Η λειτουργία της κάθε δομής και η 
έμφαση στην διανομή γευμάτων ή στην παροχή τροφίμων καθορίζεται από τις ανάγκες 
του πληθυσμού του κάθε Δήμου. Επομένως , μια δομή μπορεί να λειτουργεί συγχρόνως ως 
παντοπωλείο και συσσίτιο ή μόνο ως Παντοπωλείο ή μόνο ως δομή παροχής Συσσιτίου.      
 
 
 
           
       
  
 
 
 
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές παροχής βασικών αγαθών είναι 
(άτομα/οικογένειες που διαμένουν στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών στο Δήμο , νόμιμα διαμενόντων 
πολιτών τρίτων χωρών ή και  ανιθαγενών) ,τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια 
(π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ,ανασφάλιστα άτομα με 
πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα , άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας , κ.λ.π. καθώς και 
οι δικαιούχοι αιτούντες διεθνούς προστασίας. Πιο συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής θεσπίζει 
ο δικαιούχος της δράσης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και 
ανάλογα με την δυναμικότητα και τις δυνατότητές του.  
 
Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δεν δικαιούνται τα αγαθά που 
διαθέτει η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο πλαίσιο της 
συγχρηματοδότησής της από το ΕΚΤ.  
 
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ μπορούν να παραλαμβάνουν από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο τα αγαθά που τους αναλογούν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος 
(ΤΕΒΑ) εφόσον επιλέξουν την συγκεκριμένη δομή ως σημείο παραλαβής και εφόσον του 
Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεισφέρει στη διανομή των αγαθών του ΤΕΒΑ.  
Τα βασικά αγαθά που διαθέτει το Κοινωνικό Παντοπωλείο από άλλες πηγές (άμεση 
προμήθεια, συνδρομή του οικείου Δήμου, χορηγίες και δωρεές) διανέμονται στους λοιπούς 
ωφελούμενους της δομής (εκτός των ωφελουμένων του ΤΕΒΑ ). Οι ωφελούμενοι οφείλουν 
να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από τον/την 
συντονιστή/στρια της δομής.  Τονίζονται δε τα εξής : 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο  

   ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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 Οι ωφελούμενοι οφείλουν να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου-Συσσιτίου. 

 Οι ωφελούμενοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους και τους χώρους του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 Για τους δικαιούχους των παροχών δύναται να εκδίδεται «Κάρτα Κοινωνικών 

Παροχών» ή βεβαίωση δικαιούχου των παροχών της Δομής. 

 Οι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την φύλαξη της «Κάρτας 

Κοινωνικών Παροχών» που τους διατίθεται για την εξυπηρέτησή τους από το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας οφείλουν να 

ενημερώσουν τον αρμόδιο υπάλληλο το συντομότερο δυνατόν για την ακύρωση και 

την αντικατάστασή της.  

 Η «Κάρτα Κοινωνικών Παροχών» ανήκει αποκλειστικά στον αναγραφόμενο σε αυτή 

δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.  

 Οι ωφελούμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν ή να επιδεικνύουν την «Κάρτα 

Κοινωνικών Παροχών» αποκλειστικά και μόνο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η χρήση 

της απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 

 Οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό 

δικαιολογητικό ζητηθεί από την/τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό της Δομής 

σύμφωνα με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όπως αρμόζει στο 

σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας. 

 Οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου για χρονικό διάστημα ενός έτους. Μετά τη λήξη του έτους και για 

την επανένταξή τους είναι απαραίτητη νέα αίτηση στην οποία θα επισυνάψουν όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 Οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο –

Συσσίτιο μετά την λήξη της ετήσιας περιόδου λειτουργίας, εφόσον 

επαναπροσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επανακριθούν. 

 Οι ωφελούμενοι, είναι υποχρεωμένοι να παραβρίσκονται στο χώρο παράδοσης των 

προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αυτοπροσώπως τις συγκεκριμένες 

ώρες και ημέρες, που έχει ορίσει η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής. Σε διαφορετική 

περίπτωση, π.χ. για λόγους υγείας ,που δεν θα μπορούν να προσέλθουν για την 

παραλαβή των προϊόντων τους, δικαιούνται να εξουσιοδοτήσουν με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής τους, οποιονδήποτε πρόσωπο από το οικογενειακό ή φιλικό 

τους περιβάλλον, το οποίο μαζί με την εξουσιοδότηση θα προσκομίζει και το 

πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους ή το Διαβατήριο του.  

 Οφείλουν να ενημερώνουν για οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής ή εργασιακής 

τους κατάστασης.  

 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει δικαίωμα κατόπιν εισήγησής της Κοινωνικής Λειτουργού 
να διακόψει την παρεχόμενη βοήθεια σε ωφελούμενο  αν : 
 

1. Παραβεί τον παρόντα κανονισμό. 

ΑΔΑ: ΩΥΟΘ46ΜΩ0Ι-ΣΓΦ



 12 

2. Δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον από τους υπαλλήλους του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου – Συσσιτίου ή και στην Επιτροπή Διαχείρισης ή στα συνεργαζόμενα – 

χορηγούς καταστήματα. 

3. Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα για τις παραπάνω παροχές και 

αρνηθεί την επανεξέτασή του. 

4. Μετά από έλεγχο – κοινωνική έρευνα διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτει πλέον στις 

προϋποθέσεις για τις παροχές αυτές (π.χ. αλλαγή κατοικίας, μεταβολή στο 

εισόδημα). 

        
 
 
 
 
 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  στεγάζεται εντός του ισογείου ενοικιαζόμενου 
καταστήματος που βρίσκεται στο ακίνητο επί της οδού ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 26 στην Ν. 
Χαλκηδόνα , συνολικής επιφανείας 99 τ. μ. αποτελούμενο από την κυρίως αίθουσα 
εμβαδού ωφέλιμου χώρου 80 τ. μ. και βοηθητικούς αποθήκης και W.C. εμβαδού 10 τ. μ.. 
 Το Συσσίτιο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο ισόγειο χώρο συνολικής 
επιφανείας 36 τ.μ., εντός του Δημοτικού Κτιρίου ΚΗΦΗ που βρίσκεται επί της 
οδού ΣΟΦΟΥΛΗ & ΠΑΠΑΓΟΥ στην Ν. Φιλαδέλφεια. Οι Δομές στεγάζονται σε χώρους 
με επαρκής κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό , οι οποίοι πληρούν τις κείμενες υγειονομικές 
διατάξεις. Στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής προβλέπεται η υλοποίηση  παρεμβάσεων , 
όπου απαιτηθεί , προκειμένου οι χώροι να αναβαθμιστούν με απώτερο στόχο την 
ικανότητα  εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού ωφελουμένων αν αυτό απαιτηθεί. Ο 
χώρος είναι επαρκής , κατάλληλα εξοπλισμένος εύκολα προσβάσιμος με ΜΜΕ (λεωφορεία 
και τρόλεϊ )και είναι απολύτως προσβάσιμος σε ΑμεΑ όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙVτης 
οικείας πρόσκλησης και άτομα τρίτης ηλικίας. Το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιόκτητους 
χώρους του Δήμου επιτρέπει τη δυνατότητα παρέμβασης των τεχνικών υπηρεσιών και τη 
διαμόρφωση των χώρων όπως μπορεί να προκύψει και από τις ανάγκες.   
   

 
ΑΡΘΡΟ  5ο    

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΔΟΜΩΝ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
 

 
 Η υποστήριξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου- Κοινωνικού Συσσιτίου θα 
πραγματοποιείται από :  
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
1. 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
 

 
2. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Όλο το προσωπικό των δομών βασικών αγαθών μεριμνά για την συγκέντρωση, 
αποθήκευση και διανομή των παρεχόμενων προϊόντων. Συμμετέχουν επίσης ενεργά στην 
Υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ με την οργάνωση και διανομή των παρεχομένων 
ειδών στους δικαιούχους. 
 

Οι βασικές αρμοδιότητες προσωπικού αναφέρονται παρακάτω  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  

1. Η Κοινωνική Λειτουργός της Δομής εξετάζει τις αιτήσεις υπό την εποπτεία της 

υπεύθυνης έργου. 

2. Έχει την ευθύνη συντονισμού του προσωπικού για τη λειτουργία της Δομής με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων. 

3. Έχει εν γένει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της Δομής και της τήρησης 
ωραρίου. 

4. Συγκεντρώνει  και τηρεί όλο το αρχείο με τα στοιχεία των εγγράφων από το 
προσωπικό. Έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του 
απορρήτου των τηρουμένων στοιχείων. 

5.  Κατά την υποδοχή (πρώτη επίσκεψη) των ωφελούμενων, καταγράφει τα γενικά 
στοιχεία τους στο πληροφοριακό σύστημα για την πλήρη καταγραφή και συνεχόμενη 
παρακολούθησή τους. Σε κάθε επόμενη επίσκεψη καταγράφονται η ημερομηνία , τα 
παρερχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες κ.λπ. 

6. Αναλαμβάνει την ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελουμένων, τους διασύνδεει  με 
Υπηρεσίες και προγράμματα τόσο του Δήμου όσο και προγράμματα άλλων φορέων με 
στόχο την ενίσχυσή τους μέσω παραπομπής ανάλογα με τις ανάγκες τους. Κάνει την 
διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του οικείου Δήμου για την 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους. 

7. Διατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών που αφορούν την λειτουργία της δομής, 
παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη (σύνταξη εγγράφων, ανακοινώσεων, 
επιστολών, οργάνωση των ραντεβού των πολιτών). 

8. Τηρεί φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει :  
- Αρχείο Μηναίων Αναφορών, 

- Αρχείο Αλληλογραφίας, 

- Αρχείο Δράσεων δημοσιότητας – προβολής και δικτύωσης με χορηγούς και φορείς 

της κοινότητας. 

- Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών, που θα προέρχονται είτε 

από το Δήμο είτε από συμμετοχή σε προγράμματα από δωρεές ή χορηγίες. 

9. Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων όπως αναφέρονται στο 
αντίστοιχο τμήμα (Δελτία εισαγωγής- εξαγωγής υλικών, Δελτία παραλαβής κλπ.) 

10. Τηρεί και λειτουργεί το λογισμικό καταγράφοντας τα είδη, τηρεί αποθήκη όλων των 
ειδών της δομής . 

11. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Δομής ,καταμερίζοντας τις εργασίες στο 
προσωπικό .  

 
3. 

 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
 

 
4. 

 
ΒΟΗΘΟΣ  ΜΑΓΕΙΡΑ 
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12. Μεριμνά για την εξασφάλιση και διανομή των παρερχομένων αγαθών/προϊόντων με 
τρόπο που να διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων. 

13. Μεριμνά  για την παραλαβή των ειδών από τους ωφελούμενους οι οποίοι θα 
υπογράφουν για την οποιαδήποτε παραλαβή. 

14. Συντονίζει, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας, και γενικευμένης συμμετοχής, τις 
δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης (έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λπ.)  

15. Συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδομένα από το προσωπικό για τις δράσεις και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προτείνει διάφορες ενέργειες που πρέπει να 
ακολουθηθούν. 

16. Οργανώνει, Συμμετέχει και συντονίζει δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης, όπως 
ενδεικτικά σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση με 
την κοινότητα. 

17. Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού. 
18. Οργανώνει και εποπτεύει το προσωπικό της δομής . 
19. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος σε συνεργασία με την Υπεύθυνη έργου που έχει ορισθεί 

με στόχο τον προγραμματισμό και επίλυση προβλημάτων. 
20. Συνεργάζεται με το προσωπικό του Κέντρου και των Τμημάτων της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής ,του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας καθώς και με το τμήμα 
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  καθώς και με όποια άλλη δομή για την επίλυση 
προβλημάτων και την απρόσκοπτη λειτουργία της δομής . 

21. Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων αλλά και της τήρησης αρχείου 
στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ωφελούμενων, 
δικαίωμα πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα έχουν μόνο οι η Κοινωνική 
Λειτουργός και η Υπεύθυνη Έργου υπάλληλοι του Κ. Παντοπωλείου  και της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας  που είναι  πιστοποιημένοι μέσω ειδικού 
κλειδάριθμου. 

22. Η Κοινωνική Λειτουργός κατά περίπτωση μπορεί να πραγματοποιεί κατ΄ οίκον 
κοινωνική έρευνα για περαιτέρω διερεύνηση  των κοινωνικών αναγκών αιτούντων της 
οικογένειας . 

 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ή ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής  και τις όλες διαδικασίες για την 

συντήρηση αυτής . 

2. Αναλαμβάνει κάθε εργασία βοηθητική στις κύριες λειτουργίες της δομής. (μεταφορά 

ειδών, διακίνηση εγγράφων, τακτοποίηση χώρων κ.λ.π. ) 

3. Συμβάλλει στην διαδικασία υποδοχής των ωφελούμενων σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Κοινωνικής Λειτουργού . 

4. Μεριμνά για την παραλαβή των ειδών από τους ωφελούμενους οι οποίοι θα 

υπογράφουν για την οποιαδήποτε παραλαβή. 

5. Μεριμνά για την εξασφάλιση και διανομή των παρερχομένων αγαθών/προϊόντων με 

τρόπο που να διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων. 

6. Συμμετέχει στην διανομή των γευμάτων σε άτομα με αδυναμία μετακίνησης. 

7. Συμμετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και την 

διασύνδεση με την κοινότητα. 

8. Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού. 

9. Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων της Δομής. 
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10. Μεριμνά για την τακτοποίηση όλων των ειδών παντοπωλείου, κ..λ.π. για την 

οργάνωση του Συσσιτίου και φροντίζει για την επάρκειά τους και την καθαριότητα 

αυτών. 

11. Συμμετέχει στην διανομή των παρερχομένων αγαθών /προϊόντων. 

 
 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ  
 

1. Ο Μάγειρας αποτελεί μέρος του  προσωπικού της Δομής και βασικός σκοπός είναι η 

σίτιση των ατόμων εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες των 

διατροφολόγων-διαιτολόγων. 

2. Ο Μάγειρας μαζί με τον Βοηθό του παραλαμβάνει τα προϊόντα από τους 

προμηθευτές  οργανώνει το χώρο του και προχωράει στην κατασκευή των 

γευμάτων. 

3. Συσκευάζει - σερβίρει μαζί με τον Βοηθό του τα γεύματα και εν συνεχεία 

προετοιμάζει για την διανομή των γευμάτων κατ οίκον σε άτομα με αδυναμία 

μετακίνησης . 

4. Συμμετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών.  

5. Τακτοποιεί τον εξοπλισμό  και φροντίζει για την ποιότητα και ποσότητα των υλικών. 

6. Εισηγείται στη Διεύθυνση για τις απαιτούμενες ποσότητες των τροφίμων και των 

αναλώσιμων ειδών προκειμένου να συνταχθεί μελέτη. 

 
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 
 

1. Ο Βοηθός Μάγειρα σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Κοινωνικής Λειτουργού και του 

Μάγειρα αποτελεί μέρος του προσωπικού της Δομής που ο βασικός σκοπός είναι η 

σίτιση των ατόμων, εφαρμόζοντας τους κανόνες  υγιεινής και ασφάλειας. 

2. Βοηθάει στην παραλαβή των προϊόντων από τους προμηθευτές, κάνει προετοιμασία 

του χώρου, τοποθετεί όλα τα υλικά – εξοπλισμό για την Παρασκευή των γευμάτων 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Μάγειρα. 

3. Τακτοποιεί τον εξοπλισμό  και μεριμνά για την ποιότητα και ποσότητα των υλικών, 

για την προετοιμασία του επόμενου γεύματος. 

4. Αποκαθιστά τους χώρους εστίασης ,τακτοποιεί τον εξοπλισμό, και σερβίρει τα 

γεύματα. 

5.  Προετοιμάζει για την διανομή των γευμάτων στους ωφελούμενους καθώς και την 

συσκευασία για την διανομή κατ οίκον σε άτομα με αδυναμία μετακίνησης. 

6. Σε περίπτωση απουσίας ή άδειας του Μάγειρα τον αντικαθιστά. 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  6ο  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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                           ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
Ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
ορίζονται οι εξής :         
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διαθέτει είδη τριών κατηγοριών : 

 ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 

 ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Κ.Λ.Π. (καινούργια ή 

«δεύτερο χέρι») 

  ΕΙΔΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ,ΒΙΒΛΙΑ, CD-DVD για την κάλυψη αναγκών μάθησης και 

Πολιτισμού, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Κ.Λ.Π. (καινούργια ή «δεύτερο χέρι») 

 
1. Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο Δήμος 

υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζει χορηγίες, δωρεές 

κ.λ.π. από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει και παράλληλα να 

δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κ.λ.π. )  . 

2. Διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία στους δικαιούχους τουλάχιστον μια (1) 

φορά κάθε μήνα για κάθε ωφελούμενο. Διαθέτει τα προϊόντα στους 

ωφελούμενους της δομής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και η 

αξιοπρέπειά τους. 

3. Απασχολεί το απαιτούμενο προσωπικό. 

4. Λειτουργεί με σταθερό ωράριο , από ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 9.00Π.Μ.- 

17.00ΜΜ. Ο Δήμος μπορεί να τροποποιήσει ή να διευρύνει το ωράριο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της 

δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

5.  Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

6. Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του 

(εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελούμενων κ.λ.π.),το 

οποίο θα διασυνδεθεί και θα λειτουργήσει με Ενιαίο Σύστημα Καταγραφής και 

παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί κεντρικά 

(Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας ) και να διατεθεί στους 

δικαιούχους των πράξεων. 

7. Τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως προσδιορίζονται 

στα κριτήρια επιλογής πράξεων, συνημμένων στην πρόσκληση της ΕΥΔ του οικείου 

ΠΕΠ. 

8. Υλοποιεί τα σχέδια Δικτύωσης και Δημοσιότητας που έχουν υποβληθεί συνημμένα 

με την πρόταση και που ενδεικτικά αφορούν σε : 

 Ενέργειες για την γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά 

ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

 Ενέργειες για την προσέλκυση ατόμων , συλλογικών φορέων 

 Ενέργειες για την συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών , 

χορηγιών κ.λ.π. 
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 Διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του οικείου Δήμου ( και 

με λοιπές υπηρεσίες αυτού όταν κρίνεται απαραίτητο ) για την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους.  

 
ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 

 
2. Ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την λειτουργία ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ: 

Η εν λόγω δομή : 
1.  Το Συσσίτιο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο ισόγειο χώρο συνολικής 

επιφανείας 36 τ.μ., εντός του Δημοτικού Κτιρίου ΚΗΦΗ με  επαρκής κτιριακές 

υποδομές και εξοπλισμό , οι οποίοι πληρούν τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.  

2. Διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από βιοτεχνίες παραγωγής 

τροφίμων καθώς επίσης και από πολίτες. 

3. Εξασφαλίζει την τροφοδοσία γευμάτων ημερησίως  

4. Απασχολεί το απαιτούμενο προσωπικό 

5. Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9.00- 

17.00μ.μ.. ο Δήμος μπορεί να τροποποιήσει ή να διευρύνει το ωράριο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες 

λειτουργίας της δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

7. Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του 

(εισερχόμενα  προϊόντα , διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελούμενων ),το 

οποίο θα διασυνδεθεί και θα λειτουργήσει με ενιαίο πληροφοριακό σύστημα 

καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο προγραμματίζεται να 

αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας ,Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και να 

διατεθεί στους δικαιούχους των πράξεων. 

8. Τηρεί τους όρους και  προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως 

προσδιορίζονται στα κριτήρια επιλογής πράξεων, συνημμένων στην πρόσκληση 

της ΕΥΔ οικείου ΠΕΠ. 

9. Υλοποιεί τα σχέδια Δικτύωσης και Δημοσιότητας που έχουν υποβληθεί 

συνημμένα με την πρόταση και που ενδεικτικά αφορούν σε : 

 Ενέργειες για την γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά 

ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

 Ενέργειες για την προσέλκυση ατόμων , συλλογικών φορέων 

 Ενέργειες για την συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών , 

χορηγιών κ.λ.π. 

 Διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του οικείου Δήμου ( και 

με λοιπές υπηρεσίες αυτού όταν κρίνεται απαραίτητο ) για την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους.  

Συνολικά η δομή Παροχής Βασικών Αγαθών θα εξασφαλίζει την παροχή ειδών διατροφής 
και διαβίωσης έως 300 ωφελούμενους το μήνα  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και μέχρι 
150 ωφελούμενους για τη Δομή Συσσιτίου.  
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ΑΡΘΡΟ  7ο 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ         

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
 
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Κάτοικοι του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 
Χαλκηδόνας. 
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα , ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά 
προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες, μονογονεϊκές, πολύτεκνες 
οικογένειες. 
         Τα οικονομικά κριτήρια , για την συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :  

 ΜΕΛΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

                 ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
 

1 ΑΤΟΜΟ 
 

Έως  5.000€ 

2 ΑΤΟΜΑ 
 

Έως  6.000€ 

3 ΑΤΟΜΑ 
 

Έως  7.000€ 

4 ΑΤΟΜΑ 
 

Έως  8.000€ 

5 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ Έως  10.000€ 

 
Για τον υπολογισμό του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού λαμβάνεται 
υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, που 
λαμβάνεται από όλα τα μέλη του νοικοκυριού ( και των συνοικούν των ) με βάση το 
Εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η 
επάρκεια σε είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Συσσιτίου, η Κοινωνική Υπηρεσία της 
Δομής του Δήμου δύναται να εισηγείται την ενίσχυση ωφελουμένων και πέραν από τα 
ανωτέρα οικονομικά κριτήρια. Τα ανωτέρω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμοστούν με νέα 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες 
αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που απαιτούνται για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι: 

1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ σε ισχύ 

4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Ε1 ΚΑΙ Ε9 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ  

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΚΟ 

 
 

      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ 

ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ Ή Η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ή Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Ή Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Κ.Λ.Π. 
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4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ.(πχ. Δάνεια κλπ) 

Σημαντικό είναι η παροχή να απευθύνεται σε άτομα που έχουν τη δυνατότητα 
μέσα από υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη να επανενταχθούν.  Οι δικαιούχοι των 
προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα καθορίζονται κατόπιν εισήγησης της 
Κοινωνικής Λειτουργού της Δομής του Δήμου, στην Επιτροπή Διαχείρισης σύμφωνα και με 
τα κριτήρια που έχει αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο όποια δικαιολογητικά των 
δικαιούχων θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από τον Υπεύθυνο Κοινωνικό 
Λειτουργό της Δομής , όπως απαιτείται από τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας. 
Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(προτείνεται κάθε εξάμηνο )και εκτάκτως όταν διαπιστωθεί ότι σε κάποιο άτομο έχει 
επέλθει μεταβολή στην οικονομική και εργασιακή του κατάσταση. Οι ενήλικες που 
διαμένουν στην ίδια κατοικία έχουν το δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης. 
 Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων να δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους που 

δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά-κρατικά προγράμματα.  

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ 

     
Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι ΔΩΡΕΑΝ, σε μηνιαία 
βάση ή σποραδικά για μικρό χρονικό διάστημα για κατεπείγουσες περιπτώσεις. 
   Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα καθορίζονται , 
ανάλογα με τα μέλη κάθε οικογένειας τόσο στα είδη που θα προμηθεύεται ο Δήμος , όσο 
και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές, σύμφωνα με την υπόδειξη της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας –  Ν.Χαλκηδόνας. Η κάρτα δικαιούχου του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 
του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος.  
2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική και αναγράφει τα στοιχεία του 
δικαιούχου. Όταν πρόκειται για οικογένεια που συμβιώνει αρμονικά θα χορηγείται μόνο μια 
(1) κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος της ξεχωριστά.  
3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται με ισχύ ενός (1) έτους. Η κάρτα ανανεώνεται εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου. 
 4. Εάν ο κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η Κοινωνική 
Υπηρεσία, με μέριμνα του Δήμου, μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων 
στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα, άλλως δύναται να τα παραλάβει 
εκπρόσωπος εφόσον προσκομίσει εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής. 
 

ΑΡΘΡΟ  9    
 

ΙΣΧΥΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
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1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

2. Ο παρών Κανονισμός υποβάλλεται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και 

Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κατά την έναρξη λειτουργίας του Παντοπωλείου & Σίτισης. 

3.  Ο παρών κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.                              

              
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   142/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                             ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

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 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

 

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

ΑΔΑ: ΩΥΟΘ46ΜΩ0Ι-ΣΓΦ



 21 

 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  
- 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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