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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών Λειτουργίας των 
προγραμμάτων  ΚΗΦΗ και Κοινωνικό Παντοπωλείο-Ενδυματοπωλείο της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, βάσει 
της αριθ. 129/2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου»  
 
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 
25.7.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
19320/20-7-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 18/2018) 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.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 211/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 20121/27-7-2018 

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 25.7.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 18/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
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 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Ανδρέου  Χριστίνα 

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Αγγελής Χρήστος 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Τομπούλογλου Ιωάννης  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Αράπογλου  Γεώργιος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Πλάτανος  Ελευθέριος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                  Κανταρέλης  Δημήτριος 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Πάνος  Γεώργιος                                                  Παπανικολάου  Νικόλαος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                
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Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

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. Μ.Κουτσάκης και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση 

μετά την έναρξη αυτής και πριν τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί των Ε.Η.Δ. 

θεμάτων. 

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

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Ανδρέου, Χ.Αγγελής, Ι.Τομπούλογλου και Κ.Ντάτσης 

(σύνολο 4), 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 

11ο 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.  
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11ο ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1141/6-7-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου και την αριθ. 129/2018 απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών Λειτουργίας των 
προγραμμάτων  ΚΗΦΗ και Κοινωνικό Παντοπωλείο-Ενδυματοπωλείο της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας  
 
 
 Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αρ.  129/2018 απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας σχετικά με  την τροποποίηση 
των κανονισμών λειτουργίας των προγραμμάτων ΚΗΦΗ και Κοινωνικό Παντοπωλείο-
Ενδυματοπωλείο  της ΚΕΔΝΦΝΧ, και παρακαλούμε όπως  εισαχθεί προς έγκριση από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

ΑΠΟΦ. 129/2018 
Αρ. πρωτ: 1101 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:     Λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας 
των Δομών ΚΗΦΗ και  Κοινωνικό 
Παντοπωλείο-Ενδυματοπωλείο.   
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  13ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.  
 

 Σήμερα, 28/6/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, συνήλθε το  Διοικητικό  
Συμβούλιο  της  Επιχείρησης  σε τακτική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση  της 
Προέδρου  της  κ. Ανδρέου Χρηστίνας. 

 
Αφού  διαπιστώθηκε   νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των παρακάτω 
έντεκα (11) μελών που ορίσθηκαν με τις 38/17, 89/17, 236/17 και 26/18 αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου:  
 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                         
1. Ανδρέου Χρηστίνα, Πρόεδρος                            
2. Παπαλουκά Ευτυχία,  Αντιπρόεδρος                           
3. Γεωργαμλής Λύσανδρος, μέλος                                  
4. Μήλα Μαριάννα, μέλος/εκπρός. κοιν. Συλλόγου         
5. Ζήση Μαρία, εκπρόσωπος εργαζομένων                    
6. Τσιλίκουνα Ευαγγελία, μέλος                                      
7. Κουμαριανός Ευάγγελος, μέλος                              
8. Παπανικολάου Ελένη, μέλος                                       
9. Παπαγεωργίου Ελισσάβετ, μέλος                                
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10. Γκολφινόπουλος Κωνσταντίνος, μέλος                        
11. Βλάχος Αναστάσιος 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κουμαριανός Ευάγγελος  
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
Στην θέση του κ. Γεωργαμλή Λύσανδρου παρέστη το αναπληρωματικό μέλος κ. 
Τομπούλογλου Ιωάννης.  
Η κ. Παπαλουκά αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
Ο κ. Τομπούλογλου αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης.  
Ο κ. Βλάχος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
 

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, και εισηγούμενη το 11ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε  υπόψη των μελών τα κάτωθι:  
Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των 
Δομών ΚΗΦΗ και  Κοινωνικό Παντοπωλείο-Ενδυματοπωλείο.   
 Οι δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Ενδυματοπωλείου καθώς και του 
προγράμματος ΚΗΦΗ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας λειτουργούν με βάση όσα προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς 
λειτουργίας , οι οποίοι έχουν εγκριθεί με αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  
 Συγκεκριμένα με την 45/2002 απόφαση του το ΔΣ της ΚΕΔΝΦΝΧ έχει εγκρίνει 
τον Κανονισμό Λειτουργίας ΚΗΦΗ, ενώ με τις αποφάσεις  2/12 και 44/12 έχει εγκρίνει 
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την τροποποίηση του, 
αντίστοιχα. 
 Δεδομένου ότι με την πάροδο του χρόνου έχει διαπιστωθεί ανάγκη για 
τροποποίηση των οριζόμενων που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς αυτούς, 
καλείται σήμερα το ΔΣ της επιχείρησης να εγκρίνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 
των κανονισμών όπως περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα, ώστε να 
επικαιροποιηθούν και να αναβαθμιστούν οι διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία 
των εν λόγω δομών της επιχείρησης.  Στην παρούσα εισήγηση επισυνάπτονται 
σχέδια κανονισμών για τις εν λόγω δομές της επιχείρησης, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  Για τον λόγο αυτόν: 
 Εισηγούμεθα προς το ΔΣ της επιχείρησης, αφού σκεφθεί και συζητήσει 
σχετικά, (α) να εγκρίνει τα προτεινόμενα σχέδια κανονισμών για τις δομές ΚΗΦΗ και 
Κοινωνικό Παντοπωλείο - Ενδυματοπωλείο, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, 
και (β) να διαβιβάσει την απόφαση του προς έγκριση των κανονισμών από το 
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 256 και 257 του Ν. 3463/06 όπως 
ισχύουν.  
Στην συνέχεια , η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά με το θέμα. 
Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, προέβη σε 
διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη διατύπωσαν τις απόψεις τους.  

Κατά την διάρκεια της διαλογικής συζήτησης τα μέλη διατύπωσαν διάφορες 
απόψεις, με βάση τις οποίες προτάθηκαν προσθήκες και τροποποιήσεις στα 
προτεινόμενα σχέδια των προς έγκριση Κανονισμών.  
 Κατόπιν, τα μέλη προέβησαν σε  ψηφοφορία. Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το 
ΔΣ: 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

ΑΔΑ: Ω8ΛΚ46ΜΩ0Ι-ΒΤ6



 6 

Α. Εγκρίνει τα σχέδια κανονισμών ως εξής :α) για την Α τροποποίηση της δομής 
ΚΗΦΗ και β) για την Β τροποποίηση  της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο - 
Ενδυματοπωλείο,  όπως διαμορφώθηκαν μετά τις προσθήκες και τροποποιήσεις που 
συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της διαλογικής συζήτησης.  
Β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση των κανονισμών από το 
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 256 και 257 του Ν. 3463/06 όπως 
ισχύουν.  
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται τα σχέδια των προς έγκριση κανονισμών με 
τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τα μέλη του ΔΣ.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 129/2018 και υπογράφεται ως εξής: 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
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 
με την αριθ. 129/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
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 μέσω της αριθ. 129/18 
απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

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

 Τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ. 1ζ και 2 και 257 του Ν. 3463/06 («Δ.& 
Κ.Κώδικας») 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(20 ΥΠΕΡ-1 «ΠΑΡΩΝ») 
 

Εγκρίνει την υποβληθείσα με την αριθ. 129/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας  εισήγηση  α) για την Α΄ τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της 
δομής ΚΗΦΗ και β) για την Β΄ τροποποίηση  του Κανονισμού Λειτουργίας της δομής 
Κοινωνικό Παντοπωλείο – Ενδυματοπωλείο, όπως αυτές επισυνάπτονται στην 
παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   211/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                             ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
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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 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 
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 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων  
- Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
Συνημμένα: α) Α΄ τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της δομής ΚΗΦΗ και β) Β΄ 
τροποποίηση  Κανονισμού Λειτουργίας της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο – 
Ενδυματοπωλείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
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Α) 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                      

«ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) –     ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  

 

Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                      

«ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

(ΚΗΦΗ) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  

 
ΑΡΘΡΟ 1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Γηρατειά  δε σημαίνουν απαραίτητα εξάρτηση και αδυναμία αυτονομίας. Όμως , με την αύξηση του 

προσδόκιμου επιβίωσης, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων της 3
ης

 και 4
ης

 ηλικίας αντιμετωπίζει 

προβλήματα που μερικές φορές τα καθιστούν αδύναμα να αυτοεξυπηρετηθούν. Αρκετές φορές το 

οικογενειακό περιβάλλον αναγκάζεται να αναζητήσει λύσεις κλειστής φροντίδας ή, σε άλλες 

περιπτώσεις, την πρόσληψη προσώπου, προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα του ηλικιωμένου με 

αναπηρία ή χρόνιο νόσημα. 

Στοιχειά από επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι παρόλο που οι οικογένειες συνεχίζουν να φροντίζουν 

τους ηλικιωμένους, νέοι σοβαροί παράμετροι δυσχεραίνουν αυτό το έργο : 

 Υπάρχουν όλο και περισσότεροι εξαρτημένοι ηλικιωμένοι, λόγω της αύξησης του προσδοκώμενου 

επιβίωσης. 

 Υπάρχει αύξηση στα χρόνια επιβίωσης αυτών που είναι εξαρτημένοι ( π.χ. ότι το 25% των 

ηλικιωμένων, άνω των 75 χρονών, έχουν ανάγκη βοήθειας στις καθημερινές τους δραστηριότητες). 

 Η ιδρυματική περίθαλψη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Φυσικά δεν είναι η πλέον κατάλληλη 

επιλογή, αλλά και δεν καλύπτει τη γενική αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, που χρειάζονται 

βοήθεια. 

 Οι φροντιστές (μελή της οικογενείας) των εξαρτημένων ηλικιωμένων, είναι συνήθως κι αυτοί 

ηλικιωμένοι, με τα δικά τους προβλήματα υγείας, ενώ έρευνες δείχνουν ότι αυτά επιδεινώνονται από 

το βάρος της φροντίδας. 

 Νεότεροι φροντιστές, συνήθως εμποδίζονται από την φροντίδα να εργαστούν με συνέπεια να έχουν 

μεγάλες απώλειες στο οικογενειακό εισόδημα, ενώ μεγάλο είναι το κόστος της ιατρικής νοσηλευτικής 

φροντίδας των ηλικιωμένων. 

 Περισσότερη ανάγκη φροντίδας φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι των μεγάλων αστικών 

κέντρων. 

Αναφορικά με την αποκλειστική φροντίδα των μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων από μέλη της 

οικογένειάς τους, (στο εξής «οικογενειακούς φροντιστές») παρατηρούμε στην κλινική μας εμπειρία 

μια σύγκρουση στην ψυχική ζωή των ατόμων, ανάμεσα στην παλινδρόμηση των πρώτων, δηλαδή στο 

πισωγύρισμα και στην αντίσταση για την διατήρηση μιας ανεξάρτητης ψυχικής λειτουργίας. Με άλλα 

λόγια, το εγώ του φροντιστή και το εγώ του ηλικιωμένου μπλέκονται, με συνέπεια, τόσο να 

παλινδρομούν στην απόλυτη εξάρτηση όσο και να διεκδικούν ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους. 

Ο φροντιστής αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα, που  αναφέρονται συνήθως στη διεθνή 

βιβλιογραφία, σαν επιβάρυνση (burden) και επαγρύπνηση (vigilance) του φροντιστή. Ως επιβάρυνση 

του φροντιστή εννοούμε την συναισθηματική αντίδραση στις απαιτήσεις της φροντίδας αλλά και την 

εμπεριστατωμένη βαριά επιδείνωση της ψυχικής και της σωματικής του υγείας. συναισθηματική και 

διανοητική κατάσταση του φροντιστή 

Eπαγρύπνηση (vigilance) ονομάζουμε την συνεχή επίβλεψη του φροντιστή στις δραστηριότητες του 

ηλικιωμένου. Πρακτικά αυτό σημαίνει  ότι οι φροντιστές νιώθουν ότι πρέπει να είναι πάντα 

αφοσιωμένοι στο καθήκον τους, ότι φέρουν ευθύνες 24 ώρες την ημέρα και ότι καλούνται να είναι 

πάντα διαθέσιμοι.  

Ο χρόνος που δύναται να περάσει χωρίς να έχει την αποκλειστική φροντίδα του εξαρτημένου μέλους 

μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη ανακούφιση και να αποτελέσει ένα έφορο έδαφος για να 

καλλιεργήσει ξανά ο φροντιστής την θέση του αν υποκείμενο, σαν άτομο ανεξάρτητο. Με άλλα λόγια, 

στον χρόνο που δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη του εξαρτημένου μέλους, ο φροντιστής μπορεί να 

δει τα πράγματα πιο καθαρά, να σκεφτεί, να αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του που έχει χάσει, 

αλλαγές στην προσωπικότητά του και στην σωματική του υγεία, δραστηριότητες που έχει 

εγκαταλείψει και να προσπαθήσει με την κατάλληλή παρότρυνση να τα ξανακερδίσει. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το βιολογικό, συναισθηματικό , και οικονομικό κόστος του φροντιστή είναι 

τεράστιο. Στους εργαζόμενους φροντιστές παρατηρείται συχνά μεγάλη κούραση από το διπλό βάρος 

δουλειάς και φροντίδας, γεγονός που τους υποχρεώνει να μειώσουν το ωράριο εργασίας, να αλλάξουν 

απασχόληση, ακόμη και να παραιτηθούν από την εργασία τους, την όποια δύσκολα ξαναβρίσκουν 

ΑΔΑ: Ω8ΛΚ46ΜΩ0Ι-ΒΤ6



 10 

όταν διακοπεί η φροντίδα, ακόμη, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πολλά ψυχολογικά πρόβλημα έχουν 

τη ρίζα τους στη μακρόχρονη φροντίδα ενός ηλικιωμένου συγγενή. Έτσι η συμβουλευτική 

υποστήριξη, η ψυχοεκπαίδευση για την αντιμετώπιση των γηριατρικών παθήσεων και η πρακτική 

ανακούφιση του φροντιστή, με τον να τον απαλλάσσουμε από την φροντίδα για κάποιες ώρες, 

αποτελούν τα μοναδικά φάρμακα. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Το κέντρο αποσκοπεί στην παραμονή τον ατόμων 3

ης
  και 4

ης
 ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογενείας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και 

εργασιακής ζωής των μελών της οικογενείας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής 

αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της οικογενείας. 

Σκοπός του κέντρου είναι να αποτελεί ένα γεροντολογικό και ψυχογηριατρικό πλαίσιο και να 

ανταποκρίνεται τις ειδικές ανάγκες ατόμων με γηριατρικές παθήσεις: άνοια, νευρολογικές παθήσεις, 

κινητικές δυσκολίες, ψυχιατρικές ή και άλλες παθολογικές καταστάσεις σε συνάφεια με την 3η-4η 

ηλικία. 

Το κέντρο διέπεται από τις αναγνωρισμένες ειδικές αρχές, που αναφέρονται στους ηλικιωμένους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων: 

 Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον. 

 Να υποστηρίζονται ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμέτοχη , την επικοινωνία και 

την αυτάρκεια τους. 

 Να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική 

διαβίωση. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 Τα ΚΗΦΗ ( Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ) απευθύνονται σε ηλικιωμένους αστικών 

περιοχών, μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λπ.), των 

οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. 

 

Η δουλεία μας στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι η δημιουργία ενός πλαισίου σαν 

ενδιάμεσο χώρο, έναν τρίτο που βρίσκεται ανάμεσα στο εξαρτημένο μέλος, δηλαδή τον ηλικιωμένο, 

νευρολογικό ασθενή, ή  άτομο με ειδικές ανάγκες και το οικογενειακό του πλαίσιο, με τον 

οικογενειακό φροντιστή όταν υπάρχει. 

Ο ενδιάμεσος αυτός χώρος επιτρέπει στον οικογενειακό φροντιστή όσο και στο εξαρτημένο μέλος να 

αναπνεύσουν, να πάρουν μια μικρή απόσταση, έστω προσωρινά και να κερδίσουν κάποιο προσωπικό 

χώρο και χρόνο.  

Δίνεται η ευκαιρία στο εξαρτημένο μέλος να ξανακερδίσει δεξιότητες και λειτουργίας που έχει χάσει, 

είτε τις έχει αφήσει, παραχωρώντας την φροντίδα του στον οικογενειακό φροντιστή. Παράλληλα, 

μπορεί να κερδίσει την υποκειμενικότητά του με την ενίσχυση της έκφρασης του με διάφορες 

δραστηριότητες και ομάδες αλλά και με κατ’ ιδίαν συζητήσεις με φροντιστές και άλλους 

ωφελούμενους. Με την κινητοποίηση για την ανάπτυξη ενδιαφερόντων και της προσωπικής έκφρασης 

και επικοινωνίας το εξαρτημένο μέλος βγαίνει από τις λειτουργίες της συμμόρφωσης, της αντίστασης 

και της αντίδρασης που αναπτύσσονται συχνά στη σχέση φροντιστή – λήπτη φροντίδας. 

Ακόμα δίνεται έμφαση στην πλευρά του φροντιστή και στην δυνατότητα στήριξης αυτού. 

 

Τα ΚΗΦΗ αναπληρώνουν αυτό το κενό με την παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας, από 

ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερησίας ή / και ολιγόωρης παραμονής . 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ 
 Τα Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδες ημερησίας φιλοξενίας ηλικιωμένων που 

δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λπ. ) των οποίων το 

περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει . 

Δικαιούχοι φορείς για τη σύσταση και λειτουργία των ΚΗΦΗ είναι οι φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης , όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 4035/27.7.2001 των Υπουργών Υγείας Και Πρόνοιας και 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην αριθμό Π1γ/ΑΓΠ/ΟΙΚ.14963/2001 (ΦΕΚ 1397/τ.Β) 

Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν . 

Για τη λειτουργία των ΚΗΦΗ είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργιάς από την 

οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
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ΑΡΘΡΟ 5.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ  
Τα ΚΗΦΗ αναπτύσσονται σε αστικές και ημιαστικές περιοχές . Παρέχουν υπηρεσίες ημερησίας 

φιλοξενίας , στις οποίες περιλαμβάνονται : 

 Ψυχολογική –  συμβουλευτική υποστήριξη  

 Νευροψυχολογική αξιολόγηση 

 Νοσηλευτική φροντίδα  

 Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης 

 Ατομική υγιεινή 

 Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης – νοητικής ενδυνάμωσης   

 Στο μετρό του δυνατού , προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων  

 Υπηρεσίες σίτισης 

 Κλίνες ανάπαυσης 

 Υπηρεσία μετακίνησης φιλοξενούμενων από και προς το ΚΗΦΗ, εφόσον το κέντρο διαθέτει 

μεταφορικό μέσο και οδηγό. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΗΦΗ 
Το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ διασυνδέεται σε 

λειτουργικό επίπεδο με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας 

(Βοήθεια Στο Σπίτι, Κέντρο Κοινότητας, Κέντρο Ψυχοκοινωνικής στήριξης, ΚΑΠΗ, 

Φυσιοθεραπευτήριο, Δομή Σίτισης, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ιματιοθήκη) αξιοποιώντας την εμπειρία 

των στελεχών στην καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων της περιοχής αλλά 

και την πρόσφορα εργασίας στελεχών των κοινωνικών Υπηρεσιών, οι ειδικότητες των οποίων δεν 

περιλαμβάνονται στο βασικό κορμό των στελεχών του ΚΗΦΗ. Το ΚΗΦΗ συνεργάζεται επίσης, με 

τοπικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας (Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων 

Αναργύρων, ΠΕΔΥ, Ψυχογηριατρική Εταιρία Νέστορ, Εταιρία Αλζχάιμερ Ελλάς, Ιατρούς Ιδιώτες 

Συμβεβλημένους ΕΟΠΠΥΥ, Παιδικούς σταθμούς, σχολεία). 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συνεργασία του ΚΗΦΗ με άλλες οργανώσεις για την εξεύρεση εθελοντών. 

Προηγείται εκπαίδευση και κατάλληλη στη δομή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΦΗ 
Στο Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ απασχολούνται :  

 Ένας/μία Νοσηλευτής/τρία (ΠΕ ή ΤΕ ‘η ΔΕ) , πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. με άδεια 

άσκησης επαγγέλματος. 

 Δυο Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας (ΔΕ) , πτυχιούχοι Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Ε. 

 Ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό  

 Ένα άτομο Οδηγός (ΔΕ) , καθώς το Κέντρο διαθέτει μεταφορικό μέσο. 

 Ένα άτομο  Κλινικός Ψυχολόγος,  πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Το ανωτέρω προσωπικό εξυπηρετεί 25 άτομα. 

Δύναται να εξυπηρετεί 30 άτομα, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. 

Στο Κέντρο μπορεί να απασχοληθεί και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των 

ωφελουμένων του Κέντρου. 

Το προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο, υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας , το όποιο ανανεώνεται 

κάθε χρόνο. Υποχρεούται δε, να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργιά του Κέντρου, να εκτελεί τα 

καθήκοντα που του αναθέτουν και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου .  

Δύναται εθελοντές να παρέχουν υπηρεσίες στο ΚΗΦΗ κατόπιν αιτήματος τους και η εργασία τους να 

εποπτεύεται από τον υπεύθυνο του κέντρου. Κρίνεται απαραίτητη η συνάφεια με το αντικείμενο των 

υπηρεσιών που παρέχει το κέντρο καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου 

απαιτείται. 

Τα θέματα του προσωπικού που αφορούν τα τυπικά τους προσόντα , τη μισθοδοσία τους κλπ. 

ρυθμίζονται με την ΚΥΑ 4035 / 27.7.2001 (ΦΕΚ 1127/Β’ /30.8.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και τις σχετικές εγκύκλιους και νόμους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης . 

Α. ΕΡΓΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Ο/Η Υπεύθυνος/η  του Κέντρου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης , ο οποίος μπορεί να 

επιλεγεί από προσωπικό αορίστου χρόνου ή από το  ΙΔΟΧ προσωπικό, ανάλογα με τα προσόντα. 

 Υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου. 
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 Να εισηγείται για την επιλογή των υποψήφιων προς έγκριση στο Δ.Σ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου  Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας (Κ.Ε.Δ.Φ.Χ.). 

 Λήψη ιστορικού. 

 Διεπιστημονική συνεργασία για βελτιστοποίηση των παρερχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος - 

Διασύνδεση 

 Εποπτεία των εθελοντών . 

 Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας της Δομής και έλεγχος της τήρησης των σχετικών βιβλίων της. 

 Ανάθεση και Συντονισμός των εργασιών του Κέντρου καθώς και επίλυση των προβλημάτων που 

ανακύπτουν.  

 Προγραμματισμός δραστηριοτήτων κατόπιν καταγραφής αναγκών ωφελουμένων  

 Συνεργασία με τοπικούς φορείς που παρέχουν παρεμφερείς κοινωνικές υπηρεσίες, με μονάδες υγείας 

της περιοχής.  

 Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης των 

ηλικιωμένων και διασύνδεσης/προώθησης του Κέντρου. 

 Να εξομαλύνει ,να ισορροπεί  και να αποφορτίζει  τυχών εντάσεις  μεταξύ του προσωπικού. 

 Να  μεριμνά  στον συντονισμό των καθημερινών  δραστηριοτήτων του Κέντρου. 

 Εξασφάλιση βέλτιστων υπηρεσιών για τους ωφελούμενους, συνθηκών ασφαλείας της εργασίας, με 

παρακολούθηση όλων των συστημάτων ασφαλείας για συντήρηση τους.                   

  Β. ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 

 Λήψη ατομικού-οικογενειακού/κοινωνικού ιστορικού. 

 Εξασφάλιση ομαλής ένταξης ατόμου στην ομάδα των άμεσα ωφελουμένων και σταδιακού 

αποχωρισμού από τον οικογενειακό φροντιστή. 

 Χορήγηση γνωστικών - νευροψυχολογικών δοκιμασιών άμεσα ωφελουμένων 

 Συμβουλευτική ψυχοθεραπεία άμεσα ωφελουμένων  

 Συμβουλευτική οικογενειακού φροντιστή και οικογένειας  

 Συνεργασία και διασυνδετική παραπομπή με ειδικευμένους ιατρούς (ψυχίατρο ,νευρολόγο)και άλλα 

θεραπευτικά πλαίσια(κέντρα θεραπείας για την άνοια, κέντρα ψυχικής υγείας κ.λ.π) 

 Ψυχοεκπαίδευση άμεσα και έμμεσα ωφελουμένων αναφορικά με την άνοια και άλλες παθήσεις της 

τρίτης ηλικίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο οικείο τους περιβάλλον κ 

 Συνεργασία με οικογένεια, παραπομπή σε υπηρεσίες  

 Ειδική συμβουλευτική για την διατήρηση της αυτονομίας τους   

 Υποστήριξη και ενθάρρυνση ωφελούμενων προς την κοινωνικοποίηση και την χρήση υπηρεσιών 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας ,που εξασφαλίζουν υγεία και αυξημένη ποιότητα ζωής 

 Οργάνωση  και συντονισμός ομάδων κινητοποίησης ,νοητικής ενδυνάμωσης και ανάπτυξης 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Συντονισμός εβδομαδιαίας συνάντησης προσωπικού. 

 Εργασίες που ανατίθενται από τον/την Υπεύθυνο/η του Κέντρου ή το Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας. 

Γ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ 
Η παρέμβαση του Νοσηλευτή/τριας στο ΚΗΦΗ αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ηλικιωμένων και στην ικανοποίηση βασικών αναγκών τους , όπως εκείνοι την αντιλαμβάνονται 

εφόσον είναι σε θέση. 

Η παροχή φροντίδας πρέπει να είναι σωματική , ψυχική , νοητική , συναισθηματική και όταν κρίνεται 

αναγκαίο και πνευματική με τη συμβολή ειδικού λειτουργού. 

Η παραπάνω προσέγγιση προϋποθέτει:  

 Τη λήψη ιστορικού το όποιο μπορεί να είναι αυτοσυμπληρουμενο  

 Την καταγραφή των αναγκών  

 Εκτίμηση της Κινητικής και διατροφικής κατάστασης 

 Παρακολούθηση ατομικού και ομαδικού διατροφικού προγράμματος ωφελουμένων. 

 Επίβλεψη, μετρήσεις ζωτικών σημείων, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και όταν χρειάζεται 

χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής (ινσουλίνης, αντιπηκτικά, αγχολυτικά κλπ), ενεσοθεραπεία. 

 Καθημερινή μέτρηση αρτηριακής πίεσης, τακτική μέτρηση τιμών σακχάρου, χοληστερόλης ή άλλων. 
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 Αντιμετώπιση περιορισμένων ελκών ή τραυματισμών του δέρματος.  

 Ατομική υγιεινή ωφελουμένων. Καθαριότητα, μέλημα για την ύπαρξη κατάλληλων υποστρωμάτων, 

πανών αλλά και αλλαξιές ρούχων για κάθε ωφελούμενο μερικώς αυτοεξυπηρετούμενο ή μη 

αυτοεξυπηρετούμενο κατόπιν σχετικής συνεννόησης με συγγενείς-φροντιστές των ωφελουμένων. 

 Δύναται να υλοποιείται προγραμματισμός ραντεβού σε ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία, σε 

ωφελούμενους που δεν εξυπηρετούνται από προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας, κατόπιν συνεννόησης 

με τους φροντιστές.   

 Ενημέρωση  σε θέματα αγωγής υγείας. Ενδυνάμωση της ψυχικής κατάστασης και κινητοποίηση για 

συμμετοχή στην αυτοφροντίδα.  

 Διατήρηση και ενημέρωση του ατομικού φάκελου αναφορικά με αλλαγές στην φαρμακευτική αγωγή, 

καταγραφή τιμών ή πορισμάτων από παλιές ή και πρόσφατες εξετάσεις, οδηγίες ιατρών κλπ. 

 Συνεργασία με θεράποντες ιατρούς, ή άλλους επαγγελματίες υγείας και την οικογένεια. 

 Οργάνωση και διαχείριση αναλωσίμου ή μη αναλωσίμου υγειονομικού υλικού. 

 Υποστήριξη και συνοδεία σε μεταφορά – μετακίνηση. 

 Εποπτεία Φαρμακείου Δομής. 

 Εργασίες που ανατίθενται από τον/την Υπεύθυνο/η του Κέντρου ή το Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας. 

Δ. ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Το έργο των κοινωνικών φροντιστών αφορά στην παροχή ατομικής υποστήριξης προς τους 

εξυπηρετούμενους βάσει των αναγκών τους . 

Συγκεκριμένα : 

  Υποδοχή – συμπλήρωση αίτησης υποψήφιου 

 Ατομική υγιεινή ωφελουμένων. Καθαριότητα, μέλημα για την ύπαρξη κατάλληλων υποστρωμάτων, 

πανών αλλά και αλλαξιές ρούχων για κάθε ωφελούμενο μερικώς αυτοεξυπηρετούμενο ή μη 

αυτοεξυπηρετούμενο κατόπιν σχετικής συνεννόησης με συγγενείς-φροντιστές των ωφελουμένων. 

 Υποστήριξη στη λήψη φαρμάκων  

 Υποστήριξη και συνοδεία σε μεταφορά – μετακίνηση 

 Υποστήριξη ομαδικών δραστηριοτήτων ή και ειδικών ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης, 

κινησιοθεραπείας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του Κέντρου και τους ειδικούς επιστήμονες 

(ψυχολόγος, φυσιοθεραπευτής κλπ.). 

 Υποστήριξη εορταστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης των 

ηλικιωμένων. 

 Εργασίες που ανατίθενται από τον/την Υπεύθυνο/η του Κέντρου ή το Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας (όπως παρακολούθηση αποθεμάτων αποθήκης 

σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Κέντρου για την κατάρτιση προμηθειών τροφίμων, καθαριότητας, 

γραφικής ύλης καθώς και υλοποίηση των παραγγελιών, κλπ.) 

Ε. ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Το έργο του βοηθητικού προσωπικού αφορά στην εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και βοηθητικών 

εργασιών.  

Συγκεκριμένα: 

 Εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων 

 Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων 

 Προετοιμασία γευμάτων - ροφημάτων 

 Βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται από τον/την Υπεύθυνο/η του Κέντρου ή το Δ.Σ της 

κοινωφελούς επιχείρησης (όπως παρακολούθηση της περιοδικότητας για την αναγόμωση των 

πυροσβεστήρων, της απολύμανσης, της συντήρησης του ανελκυστήρα σε συνεργασία με τον 

Υπεύθυνο του Κέντρου για την διεκπεραίωση τους κλπ.) 

ΣΤ. ΕΡΓΟ ΟΔΗΓΟΥ 

 Μεταφορά των ωφελουμένων από την οικία τους στη δομή μας και το αντίθετο δηλαδή από τη δομή 

μας στο σπίτι τους.  

 Υποστήριξη και συνοδεία σε μεταφορά – μετακίνηση 
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 Βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται από τον/την Υπεύθυνο/η του Κέντρου ή το Δ.Σ της 

κοινωφελούς επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ωφελουμένων από τον χώρο του ΚΗΦΗ και προς το μεταφορικό 

όχημα του ΚΗΦΗ οφείλουν οι εργαζόμενοι να συνοδεύουν τους ωφελουμένους και να μεριμνούν για 

την ασφάλειά τους. 

Το προσωπικό υποχρεούται να βρίσκεται εντός του χώρου παραμονής των ηλικιωμένων έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η ομαλότητα και η ασφάλεια των ωφελουμένων.  

Κατά τη διάρκεια ομαδικών δραστηριοτήτων απαιτείται ο συν-συντονισμός ή και η παρουσία 2ου 

εργαζομένου στην αίθουσα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ωφελουμένων και η σωστή 

λειτουργία της δραστηριότητας. 

Το προσωπικό υποχρεούται να συμμετέχει σε επιμόρφωση Α' Βοηθειών και σε αντίστοιχες σημαντικές 

για την ασφάλεια του προσωπικού και των ωφελουμένων που προγραμματίζονται από τον 

επιστημονικό υπεύθυνο με μέριμνα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Ν. 

Χαλκηδόνας. 

Αντίστοιχη υποχρέωση φέρει το προσωπικό να εκπαιδεύεται σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας 

τους, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αναγκών των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ. 

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Κρίνεται απαραίτητη η διακοπή λήψης υπηρεσιών από ωφελουμένους όταν αποδεδειγμένα υφίσταται 

κίνδυνος για την  σωματική ακεραιότητα, η προσβάλλεται η γενετήσια αιδώς  του ιδίου η άλλων 

ωφελουμένων η του προσωπικού με την συμπεριφορά αυτού και δεν συμμορφώνεται ή η κατάσταση 

υγείας αυτού  δεν του επιτρέπει να  συμμορφωθεί. 

Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα διακοπής της φιλοξενίας ωφελουμένων (εφόσον έχουν τηρηθεί οι 

απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης) που δεν προσέρχονται για μεγάλο διάστημα, είτε δεν 

προσέρχονται με συχνότητα ικανή που να ωφελούνται επαρκώς από τις υπηρεσίες του προγράμματος 

και καταλαμβάνουν μια θέση έναντι των επιλαχόντων. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι 4 εβδομάδες 

σαν το μέγιστο διάστημα απουσίας όταν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας. Αντίστοιχα, ελάχιστη 

συχνότητα σε διάστημα 4 εβδομάδων προβλέπονται οι 2 προσελεύσεις. 

Αντίστοιχα προβλέπεται διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών όταν υπάρχει έντονη, 

επαναλαμβανόμενη επιθετικότητα ή άλλη επικίνδυνη συμπεριφορά ωφελουμένου ή μεταδοτικό 

νόσημα που δεν μπορεί να διαχειριστεί το κέντρο, ούτε σε συνεργασία με άλλους  ειδικούς 

επιστήμονες ή με τους οικογενειακούς φροντιστές και θέτει αποδεδειγμένα σε κίνδυνο την ασφάλεια 

άλλων ωφελουμένων ή εργαζομένων. Η παραπάνω διαδικασία επικυρώνεται από απόφαση του Δ.Σ. 

της κοινωφελούς επιχείρησης, κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου. 

Επίσης και στην περίπτωση που υπάρχει προοπτική διακοπής κάποιου εγγεγραμμένου άμεσα 

ωφελούμενου και συνεπώς ενδεχόμενη κενή θέση,  υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης, σε ένα πλαίσιο 

δοκιμαστικής περιόδου 2 μηνών, των επικρατέστερων από τη λίστα των επιλαχόντων, σύμφωνα με την 

μοριοδότηση της πρόσκλησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΚΗΦΗ 

Το ωράριο λειτουργιάς του Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

είναι προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει  τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων και του οικογενειακού – 

συγγενικού περιβάλλοντος, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή  07 : 00 – 15 : 00. 

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτούργει του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού 

εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Άγιου του Δήμου.  

Το Κέντρο μπορεί να συνεχίζει τη λειτούργει του και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές 

ανάγκες και κατά την κρίση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας 

(Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.)  

 

Στο Κέντρο με ευθύνη του / της Υπευθύνου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία : 

 Βιβλίο συμβάντων 

 Βιβλίο παρουσίας φιλοξενούμενων  

 Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας προσωπικού 

 Μητρώο ωφελουμένων 

 Όσα επίσης προβλέπονται από τις εκάστοτε αποφάσεις υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ 

Το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ λειτουργεί σε 

υφιστάμενο διώροφο κτίριο στη συμβολή Σοφούλη και Παπάγου στην Ν. Φιλαδέλφεια. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – ΑΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 

Αριθμό. Π1γ/Α.Γ.Π.οικ14963 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22 – 10 – 2001 ) του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας .  

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

 Τα εγγραφόμενα ηλικιωμένα άτομα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ευρύτερη περιοχή του 

Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας στον όποιο ανήκει το ΚΗΦΗ , χωρίς να αποκλείεται και η 

περίπτωση εγγραφής ηλικιωμένων ατόμων , που διαμένουν σε όμορη περιοχή και εφόσον υπάρχουν 

κενές θέσεις , ή με την εγγραφή τους εξυπηρετούν ιδιαίτερα οξυμένες κοινωνικές ανάγκες των ατόμων 

του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με τη φροντίδα των ατόμων 

αυτών. 

Δεν εγγράφονται ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.  

 Για την εγγραφή των ηλικιωμένων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

 Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του. 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι 

αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνες Ομογενείς 

απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Γνωμάτευση γιατρού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου. 

 Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε 

περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική  δήλωση θα προσκομίσει Υπεύθυνη 

Δήλωση ότι δεν υποχρεούται σε φορολογική δήλωση. 

 Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη λήψη υπηρεσιών από άλλο κέντρο. 

 

Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης  και διαδικασία επιλογής 

τους, όπως προβλέπονται στις εκάστοτε αποφάσεις υλοποίησης  επιδοτούμενων προγραμμάτων. 

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Στη 

συνέχεια γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών, εξέταση αξιολόγηση των αιτήσεων και κατάρτιση 

πινάκων προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα. 

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά . 

Η επιλογή των φιλοξενούμενων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. 

Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, μετά από εισήγηση του / της Υπευθύνου της Δομής και πρακτικό της 

Τριμελούς Επιτροπής. 

Οι δικαιούχοι των παροχών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, θα καθορίζονται 

κατόπιν εισήγησης του/της Υπευθύνου του προγράμματος στην Τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης, 

σύμφωνα  με τα κριτήρια αξιολόγησης  και διαδικασία επιλογής τους, όπως προβλέπονται στις 

εκάστοτε αποφάσεις υλοποίησης  επιδοτούμενων προγραμμάτων. Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων 

θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από τον/την Υπεύθυνο του προγράμματος, όπως απαιτείται 

από τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων προς ένταξη, οι 

τελικοί υποψήφιοι θα καθορίζονται από την/τον Υπεύθυνο του κέντρου με βάση αντικειμενικών 

κριτηρίων (οικονομική κατάσταση, προβλήματα υγείας κλπ) 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο συντονισμός , η υποστήριξη  και η παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης του ΚΗΦΗ αποτελούν 

ευθύνη της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), η όποια έχει συσταθεί με την ΚΥΑ 

ΔΥ1δ/οικ.10024/1/6/2001 (ΦΕΚ 726 / Β’ /2001) , κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 18 του αρ. 18 του Ν 

2503 / 1997 (ΦΕΚ 107 /Α’ / 1997) , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει . 

Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου έχει το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. 

Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας (ως τελικός δικαιούχος φορέας σύστασης και λειτουργιάς του Κέντρου 

).  

Το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων διοικείται από Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται από το 

Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. Η επιτροπή συνίσταται από τον /την  Πρόεδρο και τα 
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μέλη, που είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης και αποτελεί αρμόδιο 

όργανο για την παρακολούθηση, διαχείριση και πιστοποίηση του έργου ΚΗΦΗ.  

Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία του Κέντρου διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Περιφερειακής Ενότητας, στη προκειμένη είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας. 

Η Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. υποχρεούται μέσω των εξουσιοδοτημένων αρμοδίων προσώπων να ακολουθεί τις 

οδηγίες και τους κανονισμούς του Φορέα Χρηματοδότησης του έργου, εφόσον χρηματοδοτείται και να 

παρέχει κάθε στοιχείο για την παρακολούθηση της πορείας του έργου από αυτόν. 

Κάθε θέμα που προκύπτει και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, επιλύεται από το Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. 

Με βάση το άρθρο 257 του Ν. 3463/2006, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, μπορεί να συντάσσει κανονισμούς οι οποίοι κρίνονται 

απαραίτητοι για την λειτουργία αυτής, τους οποίους με βάση το άρθρο 256 του ίδιου νόμου, στέλνει 

προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 
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Β) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-
ΕΝΔΥΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Δικαιούχος φορέας για  τη σύσταση και την λειτουργία του είναι η Κοινωφελής 

Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας 

Ο Κανονισμός συμπληρώνεται και τροποποιείται μόνον με απόφαση του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζεται στην φιλοσοφία της ευαισθητοποίησης και 

της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας και υποστηρίζεται από τοπικές και μη 

επιχειρήσεις, εθελοντές και άλλους νόμιμους φορείς, με στόχο την συμμετοχή τους 

σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Παρέχει τα 

προϊόντα στους απόρους σε πρώτη φάση και στους κοινωνικά αποκλεισμένους σε 

επόμενη φάση. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με επαρκείς 

κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ 

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος προωθεί 

την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η ανακούφιση των οικονομικά 

αδυνάτων κατοίκων του δήμου μας, με την δωρεάν προμήθεια κυρίως ειδών 

διατροφής. 

Στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορούν να συμμετέχουν 

οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα που είναι κάτοικοι του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – 

Ν. Χαλκηδόνας και αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες και 

αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες διαβίωσης. 

  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί όλο το χρόνο, ανάλογα με τα διαθέσιμα 

προϊόντα Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1/1 και μέχρι την 30/11 εκάστου έτους. 
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Σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται δεκτές αιτήσεις και πέραν του προαναφερθέντος 

χρονικού διαστήματος, με απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης. 

Για κάθε νέα περίοδο λειτουργίας, οι αιτήσεις θα επαναλαμβάνονται.  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί σε τακτικές ημέρες και ώρες, ανάλογα με την 

διαθεσιμότητα των προϊόντων και την προσφορά εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού 

της Επιχείρησης και λοιπών εργαζομένων καθώς και από την Πενταμελή Επιτροπή 

Διοίκησης και τυχόν εθελοντές.   

  

ΑΡΘΡΟ4                                  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Α) Στα πλαίσια λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να 

διανέμονται δωρεάν:  

α) τυποποιημένα τρόφιμα  

β) ευπαθή προϊόντα  

γ) κατεψυγμένα προϊόντα  

δ) είδη βρεφικής ανάπτυξης  

ε) είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας  

στ) είδη ένδυσης – υπόδησης, ιματισμού, οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια, βιβλία, 

κλπ.  

 

Β) Στο πλαίσιο της ασκούμενης κοινωνική πολιτικής του Δήμου με στόχο την 

συμπληρωματική υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού της 

πόλης μας αλλά και ως προέκταση του Κοινωνικού Παντοπωλείου,  λειτουργεί 

παράλληλα και το Κοινωνικό Ενδυματοπωλείο που αποσκοπεί ειδικότερα στην  

δωρεάν παροχή ειδών ένδυσης, υπόδησης, ιματισμού και άλλων χρηστικών 

αντικειμένων καινούργιων ή μεταχειρισμένων που είναι καθαρά και βρίσκονται σε 

καλή κατάσταση.  

Η παραχώρηση των διατιθέμενων ειδών γίνεται δωρεάν από ιδιώτες πολίτες, 

επιχειρηματίες/καταστηματάρχες, προμηθευτές, οργανωμένους φορείς/συλλόγους, 

σχολεία, κλπ. 

Το Κοινωνικό ενδυματοπωλείο λειτουργεί σε τακτικές ημέρες και ώρες, ανάλογα με 

την διαθεσιμότητα των διατιθέμενων ειδών και την εθελοντική προσφορά εργασίας 

που θα υπάρχει κάθε φορά από την Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης, καθώς και από 

τους εμπλεκόμενους εθελοντές. 

Δικαιούχοι του Κοινωνικού ενδυματοπωλείου ορίζονται οι ωφελούμενοι των 

Κοινωνικών Παντοπωλείων του Δήμου που δεν δύνανται ή δυσκολεύονται να 

καλύψουν και βασικές υλικές ανάγκες, όπως αυτή της ένδυσης - υπόδησης με 

ιδίους πόρους, αφού έχει διαπιστωθεί η «απορία» τους, κατόπιν διαδικασίας 

αξιολόγησης, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την 

εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων. 

Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει περιορισμένο 

αριθμό ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες του, την σύνθεση της οικογένειας του και την 
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διαθεσιμότητα των διαφόρων ειδών, τα οποία θα παραδίδονται στους δικαιούχους 

αποκλειστικά από την Τριμελή Επιτροπή και τους εθελοντές. 

 

Απώτερος σκοπός των παραπάνω δράσεων είναι η δημιουργία ενός πλέγματος 

κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες 

διαβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς 

όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.               

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι : 

1. Έλληνες κάτοικοι του Δήμου   

2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου  

3. Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια  

παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο. 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι των υπηρεσιών του προγράμματος του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας 

– Ν. Χαλκηδόνας, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών στοιχείων βρίσκονται σε 

κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. άνεργοι, άτομα με πολύ 

χαμηλό ετήσιο εισόδημα, ωφελούμενοι επισιτιστικών προγραμμάτων κλπ) 

 

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου είναι το εισοδηματικό κριτήριο ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και 

παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση (διάσταση, πολυτεκνία, 

μονογονεϊκότητα, κλπ), κοινωνικά προβλήματα, ανεργία, συνθήκες στέγασης, 

προβλήματα υγείας και αναπηρίες.  

Τα οικονομικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή είναι: 

Ετήσιο καθαρό οικογενειακό  εισόδημα έως 5.000 ευρώ για ένα άτομο, το οποίο 

διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας: 

 

Μέλη Οικογένειας            Εισόδημα 

1 άτομο                                5.000 ευρώ 

2 άτομα                                6.000 ευρώ 

3 άτομα                                7.000 ευρώ 

4 άτομα                                8.000 ευρώ 

5 άτομα και πάνω            10.000 ευρώ 

 

 Για τον υπολογισμό του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού θα 

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, καθώς και τα αυτοτελώς 

φορολογούμενα ποσά  που λαμβάνεται από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, με 

βάση το Εκκαθαριστικό εφορίας, εκάστου έτους. 
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 Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων να δοθεί προτεραιότητα σε 

δικαιούχους που δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή 

κρατικά προγράμματα 

Τα ανωτέρω οικονομικά κριτήρια δύναται να αναπροσαρμοστούν με νέα απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

Τα Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά προς ένταξη στο πρόγραμμα είναι: 

1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου 

2.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ. 

3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ.  

5.  Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος(έντυπο Ε1) και 

αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων 

(έντυπο Ε9) ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης. 

Τα ανωτέρω φορολογικά παραστατικά απαιτούνται για κάθε ενήλικο μέλος του 

νοικοκυριού το οποίο υποχρεούται σε ξεχωριστή Φορολογική Δήλωση. 

Τα Πρόσθετα Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, είναι: 

6.  Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ για κάθε άνεργο μέλος του νοικοκυριού. 

7.  Ηλεκτρονικό συμβόλαιο ενοικίου σε ισχύ 

8.  Φωτοτυπία ιατρικής γνωμάτευσης (εάν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα) ή 

απόφαση ΚΕΠΑ, εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή 

και των προστατευόμενων μελών) 

9.  Φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που δηλώνει έντονη οικονομική δυσχέρεια 

(π.χ. δάνεια κλπ) 

10. Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας 

της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτούντος και των συνοικούν των.  

 

 Η Κοινωνική Λειτουργός, κατά περίπτωση, μπορεί να πραγματοποιεί κατ΄ οίκον 

κοινωνική ερεύνα για περαιτέρω διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών του 

αιτούντος και των συνοικούντων και να εισάγει προς έγκριση στην πενταμελή 

επιτροπή περιπτώσεις που κρίνονται μετά την κοινωνική έρευνα καθ’υπέρβαση 

των παραπάνω προϋποθέσεων .  

 Στην λίστα των παραπάνω δικαιολογητικών το Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης, μπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει 

απαραίτητο ώστε να αποδεικνύεται η πληρότητα των κριτηρίων αξιολόγησης. 

 Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα 

διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της δομής οι οποίοι δεσμεύοντα να 

τηρούν τους κανόνες των προσωπικών δεδομένων.  

Σημαντικό είναι η παροχή να απευθύνεται σε άτομα που έχουν την δυνατότητα 

μέσα από υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη να επανενταχθούν. 
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Οι δικαιούχοι των παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα καθορίζονται 

κατόπιν εισήγησης του/της Υπευθύνου του προγράμματος στην Επιτροπή 

Διαχείρισης σύμφωνα  με τα κριτήρια που έχει αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης. Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα συγκεντρώνονται 

και θα αξιολογούνται από τον/την Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος, 

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 έχει 

επέλθει μεταβολή στην οικονομική και εργασιακή κατάσταση του δικαιούχου.    

Οι ενήλικες που διαμένουν στην ίδια κατοικία έχουν δικαίωμα υποβολής μίας μόνο 

αίτησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Ο αριθμός επισκέψεων για την παραλαβή προϊόντων και η ποσότητα ανά δικαιούχο 

εξαρτάται από το πλήθος των προϊόντων  που κάθε φορά διαθέτει το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο.   

Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι Δωρεάν, σε μηνιαία 

βάση ή με μεγαλύτερη διάρκεια για μικρό χρονικό διάστημα σε κατεπείγουσες 

περιπτώσεις. 

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου,  ο/η Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος που έχει ορισθεί 

από το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, δύναται να εισηγείται την ενίσχυση 

ωφελουμένων και πέραν από τα προβλεπόμενα οικονομικά κριτήρια.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Η Κάρτα δικαιούχου του Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληροί τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος. 

Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική. Όταν πρόκειται για οικογένεια θα 

χορηγείται μόνο μία κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος της ξεχωριστά. 

Εάν ο κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος 

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για την παραλαβή των προϊόντων, δύναται να τα 

παραλαμβάνει εκπρόσωπος εφόσον προσκομίσει εξουσιοδότηση με γνήσιο 

υπογραφής. 

Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται με ισχύ ενός (1) έτους. Στην λήξη της ισχύος 

επαναξιολογείται από μηδενική βάση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
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 Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους και τους χώρους του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Ενδυματοπωλείου. 

 Οι δικαιούχοι είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της «Κάρτας 

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

ανωτέρω Κοινωνικές Δομές. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας οφείλουν να 

ενημερώσουν τον αρμόδιο υπάλληλο το συντομότερο δυνατόν για την ακύρωση 

και την αντικατάστασή της.  

 Η «Ειδική Κάρτα» ανήκει αποκλειστικά στον αναγραφόμενο σε αυτή δικαιούχο 

και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.  

 Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν ή να επιδεικνύουν την «Κάρτα 

Κοινωνικών Παροχών» αποκλειστικά και μόνο στις ανωτέρω Κοινωνικές Δομές. Η 

χρήση της απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.  

 Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού 

Λειτουργίας.  

 Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό 

δικαιολογητικό ζητηθεί από την / τον Πρόεδρο ή τον/την Υπεύθυνο/η του 

Κοινωνικού παντοπωλείου.  

 Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου και Κοινωνικού Ενδυματοπωλείου για χρονικό διάστημα ενός 

έτους.  

 Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει συγκεκριμένα 

προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου, τα οποία θα ετοιμάζονται και θα παραδίδονται σε 

πακέτο ή σε άλλη συσκευασία. 

 Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στις ανωτέρω Κοινωνικές Δομές, 

μετά τη λήξη της ετήσιας περιόδου λειτουργίας εφόσον επαναπροσκομίσουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και επανεγκριθούν.  

 Οι δικαιούχοι οφείλουν να ενημερώνουν για οποιαδήποτε μεταβολή της 

οικονομικής ή εργασιακής τους κατάστασης καθώς και στην αλλαγή διεύθυνσης 

κατοικίας εκτός γεωγραφικών ορίων του δήμου. 

 

Η Πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και η 

Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Ενδυματοπωλείου, σε συνεργασία 

με τον Υπεύθυνο της Δομής, έχει δικαίωμα να αποφασίσει τη διακοπή της 

συγκεκριμένης παροχής σε οποιοδήποτε δικαιούχο αν: 

 Παραβεί τον παρόντα κανονισμό.  

 Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα για τις παραπάνω παροχές και 

αρνηθεί την επανεξέτασή του.  

 Μετά από έλεγχο – κοινωνική ερεύνα διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτει πλέον στις 

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

εισόδημα κλπ). 

 Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά 
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 Δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον από τους υπαλλήλους ή στα μέλη των  

Επιτροπών Διοίκησης ή στους εθελοντές ή στα συνεργαζόμενα – χορηγούς 

καταστήματα.  

 Δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις για τις παροχές αυτές.  

 Χρησιμοποιήσει την Κάρτα Κοινωνικών Παροχών για σκοπούς άλλους εκτός 

αυτών για τους οποίους προορίζεται.  

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τη διαγραφή του από τα 

προγράμματα των ανωτέρω Κοινωνικών Δομών και την απαγόρευση εισόδου του 

στους αντίστοιχους χώρους. 
  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Ενδυματοπωλείου 

προέρχονται από: 

1.  Δωρεές τοπικών και μη, επιχειρήσεων που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους. 

2.  Από Εθνικά, Περιφερειακά, Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

3.  Από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,     

Εκκλησίες. 

4.  Από δωρεές/ χορηγίες Συλλόγων, ΜΚΟ και πολιτών. 

5.  Από τον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου 
  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   

Α. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διοικείται από Πενταμελή Επιτροπή που ορίζεται 

από το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. Η επιτροπή συνίσταται από 

τον /την  Πρόεδρο και τα μέλη, που είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης. Έργο της είναι ο συντονισμός, η εποπτεία, ο έλεγχος, η 

εξεύρεση και η συνεργασία με Χορηγούς.  

Η λειτουργία του, παραλαβή - παράδοση προϊόντων, στηρίζεται στην εθελοντική 

προσφορά εργασίας της Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης, στους Εθελοντές 

καθώς και στην προσφορά εργασίας των εργαζομένων που έχουν ορισθεί για την 

αναφερόμενη δομή.  

Η υποστήριξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα πραγματοποιείται 

από:   Κοινωνικό επιστήμονα και Διοικητικό προσωπικό που ορίζονται από το Δ.Σ. 

της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.  

Οι θέσεις της Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης και των εθελοντών είναι άμισθες. 

Η θητεία της/του Προέδρου και μελών της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ., αλλά δεν 

υπάρχει καμία δέσμευση αν κάποιο μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει για 

οποιονδήποτε λόγο. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά : 

 Που θα υπάρχει ανάγκη λήψης απόφασης για συνεργασία και αποδοχή για 

πρώτη φορά προϊόντων από χορηγούς. 
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 Για θέματα οργάνωσης – διοίκησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

Β. Το Κοινωνικό Ενδυματοπωλείο  διοικείται από Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται 

από το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. Η επιτροπή συνίσταται από 

τον /την  Πρόεδρο και τα μέλη, που είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης. Έργο της είναι ο συντονισμός, η εποπτεία, ο έλεγχος, η 

εξεύρεση και η συνεργασία με Χορηγούς.  

Η λειτουργία του, παραλαβή - παράδοση προϊόντων, στηρίζεται στην εθελοντική 

προσφορά εργασίας της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης και τους Εθελοντές. 

Η θητεία της/του Προέδρου και μελών της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ., αλλά δεν 

υπάρχει καμία δέσμευση αν κάποιο μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει για 

οποιονδήποτε λόγο.  

Για τη υποστήριξη του προγράμματος ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος από το Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά : 

 Που θα υπάρχει ανάγκη λήψης απόφασης για συνεργασία και αποδοχή για 

πρώτη φορά προϊόντων από χορηγούς. 

 Για θέματα οργάνωσης – διοίκησης του Κοινωνικού Ενδυματοπωλείου. 

 
  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Α. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηριζόμενο στην φιλοσοφία της χρηστής διοίκησης 

τηρεί τα παρακάτω έντυπα και αρχεία: 

1.  Βιβλίο αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα προϊόντα  

καθώς και οι τακτικές και έκτακτες απογραφές προϊόντων.  

 Το Βιβλίο Αποθήκης συνοδεύεται από τα εξής έντυπα και φακέλους: 

 α. Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής (αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων 

ανά χορηγό). 

 β. Παραστατικά -  Δελτία Αποστολής τροφίμων και ειδών του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου (εισερχομένων). 

 γ. Κατάσταση Αποστολής (εξερχόμενων ανά ωφελούμενο). 

2.  Στην περίπτωση χορηγίας σε χρήμα, αυτό κατατίθεται στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση, η οποία υποχρεούται σε συνεργασία με την / τον Πρόεδρο του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου να αγοράσει τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης 

και να τα παραδώσει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η αγορά γίνεται εντός 

δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση των χρημάτων. 

3. Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων συνεδριάσεων Πενταμελούς Επιτροπής. 

 

Β. Το Κοινωνικό Ενδυματοπωλείο στηριζόμενο στην φιλοσοφία της χρηστής 

διοίκησης τηρεί τα παρακάτω έντυπα και αρχεία: 

1. Βιβλίο αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα προϊόντα. 
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2. Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής ειδών ανά χορηγό. 

3. Κατάσταση Αποστολής (εξερχόμενων ανά ωφελούμενο). 

 

 ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού 

Ενδυματοπωλείου ενημερώνονται οι κάτοικοι του Δήμου μέσω Δελτίων Τύπου στα 

τοπικά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 

στην έναρξη κάθε περιόδου λειτουργίας).  

Οι Επιτροπές Διαχείρισης των Κοινωνικών Δομών  είναι υποχρεωμένες να 

παραδίδουν κάθε στοιχείο σχετικά με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό 

Ενδυματοπωλείο, το οποίο αιτείται Δημοτικός Σύμβουλος. 

Οι Επιτροπές Διαχείρισης των ανωτέρω Κοινωνικών Δομών συντάσσουν ετήσια 

έκθεση πεπραγμένων, τις οποίες φέρουν στο Δ.Σ. της επιχείρησης για έγκριση την 

αρχή κάθε επόμενου έτους λειτουργίας.  

  

ΑΡΘΡΟ 13 

Με βάση το άρθρο 257 του Ν. 3463/2006, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, μπορεί να 

συντάσσει κανονισμούς οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την λειτουργία αυτής, 

τους οποίους με βάση το άρθρο 256 του ίδιου νόμου, στέλνει προς έγκριση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 

Κάθε θέμα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό, θα 

επιλύεται από το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. 
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