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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
     Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 46/2023 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την τροποποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ( Κ.Α.Π.Η ) που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.  233/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 
έγκριση της υπ’αριθμ.411/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αναλυτικότερα: 
 
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 411/2022 απόφασή της και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ.233/2022 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στα κάτωθι άρθρα του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η και την εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής. 
  
➢ Στο Άρθρο 4 
     Να προστεθεί, μετά την 1η παράγραφο, νέα με το κάτωθι περιεχόμενο: « Τα μέλη 

φροντίζουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να προβούν σε ανανέωση της εγγραφής τους και μετά τη 
λήξη της προαναφερθείσας περιόδου» 

 
➢ Στο Άρθρο 5 
     Στο τέλος του άρθρου να εισαχθεί η ακόλουθη πρόταση : «Οι κλιματιζόμενοι χώροι των 

ΚΑΠΗ  δύναται να  λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας των πολιτών κατά  τις ημέρες  
καύσωνα  ή πιθανού παγετού»  

 
➢ Στο Άρθρο 7  
     Στην Παράγραφο 6 να προστεθούν εντός της παρενθέσεως οι λέξεις , ιαματικά  μπάνια, 

θαλασσινά  μπάνια , κατασκηνώσεις 
     Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί η ακόλουθη επισήμανση : «Σε όλες τις εκδρομές 

που οργανώνονται  και επιχορηγούνται  από τον Δήμο Καλαμαριάς, συνοδεύουν 
υποχρεωτικά  υπάλληλοι των ΚΑΠΗ , (κοινωνικός λειτουργός, ή νοσηλευτής, ή 
φυσιοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ), ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη διεξαγωγή τους. 
Για τη μετακίνηση των υπαλλήλων συντάσσεται εντολή μετακίνησης».  

 
➢ Στο Άρθρο 9 

Στο τέλος του εδαφίου Καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού να προστεθούν τα 
ακόλουθα : « Οφείλει να καλύπτει τα κενά σε προσωπικό που πιθανόν να παρουσιαστούν  
στα κατά τόπους ΚΑΠΗ, εκ περιτροπής και ανά ειδικότητα, όταν προκύπτει ανάγκη, κατόπιν 
εντολής του Προϊσταμένου του Τμήματος ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με σκοπό την 
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη και την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω 
υπηρεσιών. Το προσωπικό κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του δύναται να αναλαμβάνει 
μη εξειδικευμένες επικουρικές δραστηριότητες που μπορεί να μην άπτονται των άμεσων 
και ειδικών καθηκόντων του , εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστάμενο Τμήματος 
ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ». 
Στο εδάφιο Ειδικά καθήκοντα, στο 2)Κοινωνικός Λειτουργός, να προστεθούν τα 
παρακάτω: «Διενεργεί κοινωνική έρευνα, όπου κρίνεται απαραίτητο και εκπονεί σχέδιο 
δράσης παρέμβασης αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που τυχόν εντοπίστηκαν. Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των 
σπουδαστών των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας που τυχόν θα εκπαιδεύονται στα ΚΑΠΗ». 
Καθώς και η πρόταση: «.΄Έχει την ευθύνη είσπραξης των συνδρομών των μελών του 
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ΚΑΠΗ και απόδοσής τους στο Λογιστήριο, εφόσον δεν υπάρχει Διοικητικός Υπάλληλος στα 
ΚΑΠΗ». 
Στο 4) Φυσιοθεραπευτής, να προστεθεί η διευκρίνηση : «Έχει την ευθύνη για την 
οργάνωση και τη σωστή λειτουργία του Φυσιοθεραπευτηρίου. Φυσιοθεραπευτικές πράξεις 
γίνονται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο από 10-15 συνεδρίες. Μπορούν να 
γίνονται και περισσότερες , όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ύστερα από γνωμάτευση 
φυσιάτρου ή ορθοπαιδικού  ιατρού». Και στη συνέχεια η πρόταση : «Έχει την ευθύνη της 
πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητάς του». 
Στο 5) Εργοθεραπευτής, να προστεθεί η πρόταση: «Υποστηρίζει διοικητικά τη δομή.(όταν 
αυτό απαιτείται και ελλείψει διοικητικού υπαλλήλου)». 
Στο 6) Νοσηλευτής, να προστεθούν οι κάτωθι προτάσεις : « Έχει την ευθύνη της πρακτική 
άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητάς του. Επιμελείται για τη σωστή 
εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και κανονισμών».  
Στο τέλος του άρθρου να προστεθεί η πρόταση : «Υπεύθυνος σε  κάθε ΚΑΠΗ ορίζεται ο 
εκάστοτε Κοινωνικός Λειτουργός και ελλείψει αυτού ο νοσηλευτής, ή ο φυσιοθεραπευτής, ή 
ο εργοθεραπευτής». 

 
Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) διαμορφώνεται ως εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Κανονισμός 

Με τις 50688/83 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας, τις ΕΣ 
44132/85/85,ΕΣ 24391/86,ΕΣ 52174/94 αποφάσεις Νομάρχη Θεσσαλονίκης και την 21135/01 
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκαν ύστερα 
από τις 178/83,470/85,463/87,869/94 και 455/01 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που 
δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης συστάθηκαν και λειτούργησαν στον Δήμο 
Καλαμαριάς τα Νομικά Πρόσωπα Ά,Β́,Γ, ́ Δ́ και Έ Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
Καλαμαριάς, τα οποία συγχωνεύτηκαν σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμαριάς» σύμφωνα με την 18209/27-11-2002 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε ύστερα 
από την 339/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1534/9-12-2002τ.Β. Με την υπ’ αριθμ. 384/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Καλαμαριάς (ΦΕΚ 4356/Β/13-12-2017) καταργήθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΟΠΑ & 
ΑΠΗ» την 31-12-2017 και από 01/01/2018 συγχωνεύτηκε με τον Δήμο Καλαμαριάς και 
υπάγεται σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 909/Β́/20-03-2017) στη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριμνας, Αλληλεγγύης& Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Δύο Φύλων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Σκοπός του Κ.Α.Π.Η. 

Σκοπός του Κ.Α.Π.Η είναι η παραμονή του ηλικιωμένου στο οικείο περιβάλλον της 
οικογένειας, 

στο σπίτι, στη γειτονιά του ως ενεργό μέλος , ισότιμο και αυτόνομο , καθώς και η ενθάρρυνση 
του για ανθρώπινες σχέσεις, με σκοπό την έξοδό του από την απομόνωση και την ανάπτυξη 
της δημιουργικότητάς του. 
Συγκεκριμένα , οι επιμέρους στόχοι αναλύονται ως εξής : 
-Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά 
μέλη του κοινωνικού συνόλου. 
-Η πληροφόρηση και συνεργασία των πολιτών και ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα 
και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 
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-Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. 
-Η αποφυγή της περιθωριοποίησης. 
-Η παραμονή στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον ηλικιωμένων ή ατόμων που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. 
-Η παροχή φροντίδας και υποστήριξης στο σπίτι. 
-Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Μέλη του Κ.Α.Π.Η. 

Μέλη του Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων εγγράφονται: α) άτομα από 58 ετών 
και άνω, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στον Δήμο Καλαμαριάς και β) άτομα με ειδικές 
ανάγκες από 50 ετών και άνω , χωρίς οικονομικά κριτήρια . 
Σε περίπτωση που οι σύζυγοι μελών δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν μέλη του 
Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις και δραστηριότητές του. Στις εκδρομές, η εγγραφή του/της συζύγου ,που είναι 
μέλος του Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, εξασφαλίζει αυτόματα στον/στη σύζυγο ο 
οποίος δεν είναι μέλος, το δικαίωμα εγγραφής στη συγκεκριμένη εκδρομή. Όμοια, σε 
συνεστιάσεις και γενικότερα σε άλλες δραστηριότητες , τηρείται η παραπάνω διαδικασία 
συμμετοχής τους. 
Άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας (όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, 
σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2021- 
περιόδος αναφοράς 2020) ήτοι1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΑΥΞΕΙΣ 

ΕΝΗΛΙΚΑΣ ή ΠΑΙΔΙ > 
14 ΕΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙ < 
14 ΕΤΩΝ 

2.625,50 1.575,30 

ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

Ενήλικες 1 

Παιδιά <14  

Παιδιά >14  

5.251 € 

 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2021 

ΚΑΤΩΦΛΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΕ € 5.251 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ 5.251 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 7.877 

3 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 10.502 

4 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 13.128 

5 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 15.753 

6 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 18.379 

7 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 21.004 

8 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 23.630 

9 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 26.255 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ <14 6.826 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ <14 8.402 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ <14 9.977 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ <14 11.552 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ <14 13.128 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6 ΠΑΙΔΙΑ <14 14.703 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7 ΠΑΙΔΙΑ <14 16.278 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8 ΠΑΙΔΙΑ <14 17.853 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ <14 9.452 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ <14 11.028 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ <14 12.602 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ <14 14.178 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ <14 15.753 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 6 ΠΑΙΔΙΑ <14 17.328 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 7 ΠΑΙΔΙΑ <14 18.904 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 8 ΠΑΙΔΙΑ <14 20.479 

 

 

 



  

4 
 

Το ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται µε βάση την τροποποιηµένη κλίµακα 
του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται συντελεστής στάθµισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 
0,5 για το δεύτερο ενήλικα και µέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά 13 ετών και κάτω 
 
Για κάθε εξαρτώμενο παιδί >14 ετών, ο συντελεστής στάθμισης είναι ο ίδιος με του δεύτερου 
ενήλικα, ήτοι 0,5. Π.χ. σε περίπτωση νοικοκυριού με 2 ενήλικες και 2 παιδιά >14 ετών το όριο 
είναι αυτό των 4 ενηλίκων 
καθώς και άτομα με πιστοποιημένη ( από ΚΕΠΑ ) αναπηρία 67% και άνω, να απαλλάσσονται 
από την καταβολή της συνδρομής. 
Το κάθε μέλος εγγράφεται στο Κ.Α.Π.Η. ή ανανεώνει την εγγραφή του αυτοπροσώπως. Για την 
εγγραφή των μελών απαιτείται: 
α) Αστυνομική Ταυτότητα β) Φωτογραφία 
γ) Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που μπορεί να πιστοποιεί την κατοικία 
του 
δ) ΑΜΚΑ 
ε) Συνδρομή 
 
Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό 
και κανονιστικό πλαίσιο. Μεγαλύτερος χρόνος για τη διατήρηση και επεξεργασία των 
δεδομένων αυτών είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών των Κ.Α.Π.Η. 

-   Τα μέλη οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες της υπηρεσίας, τόσο εντός του Κέντρου όσο 
και εκτός αυτού, εφόσον παίρνουν μέρος σε κάποια εκδήλωση ή δραστηριότητα που 
οργανώνει το Κέντρο, όπως εκδρομές κατασκηνώσεις κ.λπ. 

-    Τα μέλη φροντίζουν να  ανανεώνουν την εγγραφή τους μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να προβούν σε ανανέωση της εγγραφής τους και μετά τη 
λήξη της προαναφερθείσας περιόδου 

-  Τα μέλη φροντίζουν να είναι οικονομικά τακτοποιημένα, ώστε να λαμβάνουν μέρος στα 
προγράμματα, τις εκδηλώσεις και για να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του χώρου του 
Κέντρου. Οι εκδηλώσεις, οι εκδρομές καθώς και τα ομαδικά προγράμματα απευθύνονται 
αποκλειστικά στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. 

-  Η χρήση των χώρων του Κ.Α.Π.Η καθορίζεται σύμφωνα με τις προγραμματισμένες 
δραστηριότητες και αφορά τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. 

-    Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται κοσμίως μέσα στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. 
τόσο απέναντι στα άλλα μέλη όσο και στο προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να 
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα περιλαμβανομένης της διαγραφής και της 
απαγόρευσης της εισόδου στους χώρους του Κ.Α.Π.Η. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος , 
παρά τις συστάσεις δημιουργεί επανειλημμένως σοβαρά προβλήματα και η συμπεριφορά 
του δεν ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας, αποφασίζεται αιτιολογημένα ο τρόπος 
αντιμετώπισής του (επίπληξη, απομάκρυνση από το χώρο , αποκλεισμός από τα εξωτερικά 
προγράμματα και τις εκδηλώσεις του Κ.Α.Π.Η ή οτιδήποτε άλλο κατά περίπτωση ). Για το 
λόγο αυτό , ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει έκθεση με τα προβλήματα που 
δημιουργούνται και εισηγείται για τις περαιτέρω ενέργειες ( απομάκρυνση , διαγραφή 
κλπ.). Με απόφασή του ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ο οποίος είναι και 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Κ.Α.Π.Η εισάγει το θέμα στην Επιτροπή και 
επιβάλει τα μέτρα που θα αποφασίσει η Επιτροπή. 

-   Για την ομαλή καθημερινή λειτουργία και την εξασφάλιση αρμονικών διαπροσωπικών 
σχέσεων, δεν μπορεί να γίνεται χρήση οινοπνευματωδών ποτών μέσα στους χώρους του 
Κ.Α.Π.Η.,(εκτός της περίπτωσης εκδήλωσης ή εκμίσθωσης του κυλικείου), ούτε να 
επιτρέπονται τυχερά παιχνίδια 
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-    Τα μέλη για την εγγραφή τους πληρώνουν συμβολική συνδρομή, με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. Τα μέλη πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το τρέχον έτος ώστε 
να λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα και τις εκδηλώσεις του Κ.Α.Π.Η. Επίσης ανάλογη 
οικονομική συμμετοχή καταβάλλουν τα μέλη για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις και 
στα διάφορα προγράμματα που οργανώνει το Κέντρο (εκδρομές κ.λπ.). 

-  Όταν το Τμήμα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων δεν μπορεί να συμπεριλάβει στις 
υπηρεσίες όλα τα μέλη, τότε θέτονται κριτήρια επιλογής (οικονομικά, κοινωνικά) 

-    Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη , έγκαιρα , για τις 
δραστηριότητες και τα προγράμματα του Κ.Α.Π.Η . Η πληροφόρηση γίνεται στους χώρους 
των Κ.Α.Π.Η , με γραπτές ανακοινώσεις , με προφορική ενημέρωση αλλά και κατά 
περίπτωση στο διαδίκτυο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Ωράριο λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. 

Τα ΚΑΠΗ λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7.00 –16.00 και σε 
απογευματινό ωράριο από τις 17.00-20.00 μμ. Τα εντευκτήρια λειτουργούν καθημερινά το 
πρωί από τις 9.00 –14.00 και το απόγευμα από τις 17.30 –20.30 εκτός Κυριακής απόγευμα. 
Κατά τον μήνα Αύγουστο τα εντευκτήρια των ΚΑΠΗ λειτουργούν μόνο με πρωινό ωράριο. Με 
απόφαση της Διοίκησης κάποια Κ.Α.Π.Η δύναται να κλείσουν για ένα χρονικό διάστημα και 
μόνο για σημαντικούς λόγους. Οι κλιματιζόμενοι χώροι των ΚΑΠΗ  δύναται να  λειτουργούν 
ως χώροι φιλοξενίας των πολιτών κατά  τις ημέρες  καύσωνα  ή πιθανού παγετού. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Επιτροπή Διαχείρισης Κ.Α.Π.Η. 

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Κ.Α.Π.Η. συστήνεται επταμελής 
Επιτροπή Διαχείρισης, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της, η οποία εποπτεύει τη 
λειτουργία του Κ.Α.Π.Η. Στην Επιτροπή Διαχείρισης εκπροσωπούνται ανάλογα με τη δύναμή 
τους, οι δημοτικές παρατάξεις και συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο εκάστοτε 
Αντιδήμαρχος. Εισηγούνται και αποφασίζουν θέματα που άπτονται στη λειτουργία του 
Κ.Α.Π.Η. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Υπηρεσίες που παρέχει το Κ.Α.Π.Η. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται με σύστημα γνώσης, μεθοδικότητα αλλά κυρίως με σεβασμό και 
αξιοπρέπεια προς τα μέλη διαφυλάσσοντας την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας καθενός εξ’ 
αυτών. Συγκεκριμένα, στα προστατευόμενα από το Κέντρο άτομα παρέχονται : 
1.Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον     2.Φυσικοθεραπεία 
3. Εργοθεραπεία 
4. Κατ’οίκον επισκέψεις για παροχή βοήθειας σε άτομα ηλικιωμένα με ιδιαίτερες ανάγκες 

εξυπηρέτησης ή που ζουν μόνα και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά, οικονομικά 
καθώς και προβλήματα υγείας 

5. Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα στο επίπεδο της πρόληψης, πρώτης εκτίμησης, 
αντιμετώπισης και καθοδήγησης 

6. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ιαματικά 
μπάνια, θαλλασινά μπάνια , κατασκηνώσεις  κ.λπ.) και επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη 
θεμάτων, εργασία με ομάδες) 

Σε όλες τις εκδρομές που οργανώνονται  και επιχορηγούνται  από τον Δήμο Καλαμαριάς, 
συνοδεύουν υποχρεωτικά  υπάλληλοι των ΚΑΠΗ , (κοινωνικός λειτουργός, ή νοσηλευτής, ή 
φυσιοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ), ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη διεξαγωγή τους. Για 
τη μετακίνηση των υπαλλήλων συντάσσεται εντολή μετακίνησης.  
7. Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί κυλικείο που προσφέρει ροφήματα, αναψυκτικά κ.λπ. και 
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βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη .Η λειτουργία του εντευκτηρίου διακόπτεται 
όταν στο χώρο πραγματοποιείται εκδήλωση του Κ.Α.Π.Η 

8. Δραστηριοποίηση μέσα από ομάδες αυτενέργειας, οι οποίες αποτελούνται από τα μέλη 
του Κ.Α.Π.Η. και λειτουργούν κάτω από την ευθύνη του προσωπικού ή από άτομα με 
γνώσεις του αντίστοιχου αντικειμένου (εθελοντές). 

Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι : 
Ομάδες χορωδίας, παραδοσιακών χορών, γυμναστικής, ζωγραφικής χειροτεχνίας, θεάτρου, 
εκδρομών, ψυχαγωγίας, εφημερίδας, ζαχαροπλαστικής, εκμάθησης Η/Υ κ.ά. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.Α.Π.Η 

.Για την εκπλήρωση του σκοπού του Κ.Α.Π.Η. δύναται να απασχολείται το παρακάτω 
προσωπικό: 
 
-Διοικητικοί υπάλληλοι 
-Κοινωνικοί Λειτουργοί 
-Ψυχολόγοι 
-Φυσικοθεραπευτές/τριες 
-Εργοθεραπευτές/τριες 
-Νοσηλευτές/τριες 
-Οικογενειακοί βοηθοί 
-Ιατροί φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή γηρίατροι ή παθολόγοι, πνευμονολόγοι, 
καρδιολόγοι ή άλλης ειδικότητας 
-Δάσκαλοι χορωδίας ,παραδοσιακών χορών, ζωγραφικής–χειροτεχνίας , γυμναστικής, 
θεάτρου και μουσικής, εκμάθησης Η/Υ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού 

Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο : 
-Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
-Να αφιερώνει στα καθήκοντα που του αναθέτουν όλη τη δραστηριότητά του για την καλύτερη 
εκτέλεσή τους 
-Να εξυπηρετεί ευσυνείδητα τα συμφέροντα του Κ.Α.Π.Η. και να συμβάλλει με όλες τις 
δυνάμεις και γνώσεις του, για τη σωστότερη λειτουργία του 
-Η συνεργασία και ο διάλογος είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των 
σκοπών του Κ.Α.Π.Η. 
-Το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, κατανόηση και να εξυπηρετεί πρόθυμα 
τα προστατευόμενα μέλη 
-Να ασχοληθεί με οργανωμένη ψυχαγωγία, επιμόρφωση, εργασία με ομάδες κ.λπ. 
-Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην εύρυθμη 
λειτουργία του Κ.Α.Π.Η., να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του 
παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις με σκοπό τη θέσπιση υψηλότερων στόχων και 
την αναβάθμιση της υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες και η δράση που προσφέρουν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από την οργάνωση και την ευελιξία ,με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των 
εξυπηρετούμενων. Το ωράριο λειτουργίας δύναται να είναι πρωινό ή απογευματινό ή ακόμα 
και μικτό. Επίσης ,επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου εργασίας για λόγους εύρυθμης 
λειτουργίας ή κάλυψης αναγκών του Κ.Α.Π.Η. 
Οφείλει να καλύπτει τα κενά σε προσωπικό που πιθανόν να παρουσιαστούν  στα κατά τόπους 
ΚΑΠΗ, εκ περιτροπής και ανά ειδικότητα, όταν προκύπτει ανάγκη, κατόπιν εντολής του 
Προϊσταμένου του Τμήματος ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με σκοπό την απρόσκοπτη 
παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη και την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών. 



  

7 
 

Το προσωπικό   κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του δύναται να αναλαμβάνει μη 
εξειδικευμένες επικουρικές δραστηριότητες που μπορεί να μην άπτονται των άμεσων και 
ειδικών καθηκόντων του , εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστάμενο Τμήματος ή τον 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης.  

Ειδικά καθήκοντα 
 
1) Διοικητικός υπάλληλος 

Ο διοικητικός υπάλληλος αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση (έντυπη και ηλεκτρονική),τη 
δακτυλογράφηση και επεξεργασία κειμένων, την έκδοση αντιγράφων-φωτοτυπιών, την 
προετοιμασία εντύπων και παρουσιάσεων της Δομής, την τήρηση και ενημέρωση του 
μητρώου ωφελούμενων. Καταχωρεί στοιχεία και επεξεργάζεται αποτελέσματα ερευνών 
που εκπονούν τα στελέχη της Δομής. Διεκπεραιώνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία 
,επιμελείται της αποστολής ομαδικών επιστολών-προσκλήσεων μέσω ΕΛΤΑ και courier. 
Παρακολουθεί και ενημερώνει την ιστοσελίδα ή παρέχει στοιχεία για την ενημέρωση της 
ιστοσελίδας του Δήμου αναφορικά με τις δραστηριότητες του Κ.Α.Π.Η. (υπηρεσίες, 
εκδηλώσεις, προσκλήσεις κ.λπ.).Συντάσσει παρουσιολόγια και τηρεί αρχείο. Σε περίπτωση 
έλλειψης διοικητικού υπαλλήλου, τα καθήκοντα αυτά θα καλύπτονται από τα υπόλοιπα 
στελέχη του Κ.Α.Π.Η 

 
2) Κοινωνικός Λειτουργός 

Υποστηρίζει διοικητικά τις δραστηριότητες της Δομής. Έχει τη διαχείριση καθημερινών 
περιστατικών (διάγνωση αναγκών, παρακολούθηση περιστατικών, συμβουλευτική- 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη) .Διενεργεί κοινωνική έρευνα, όπου κρίνεται απαραίτητο και 
εκπονεί σχέδιο δράσης παρέμβασης αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν εντοπίστηκαν. Έχει την ευθύνη της 
πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας που τυχόν θα 
εκπαιδεύονται στα ΚΑΠΗ .Ενημερώνει και παραπέμπει τους συμβουλευμένους και 
συνεργάζεται με άλλους φορείς. Παρακολουθεί και σχεδιάζει την ένταξη σε προγράμματα 
και παροχές του Δήμου. Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο ωφελούμενων. Ενθαρρύνει τη 
δημιουργία ομάδων και έχει το συντονισμό τους. Έχει την ευθύνη είσπραξης των 
συνδρομών των μελών του ΚΑΠΗ και απόδοσής τους στο Λογιστήριο, εφόσον δεν υπάρχει 
Διοικητικός Υπάλληλος στα ΚΑΠΗ. 

 
3) Ψυχολόγος 

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης συνεργαζόμενος 
στενά με τους γιατρούς και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Παρέχει ψυχολογική 
υποστήριξη τόσο στους χώρους της υπηρεσίας όσο και κατ’ οίκον, σε ηλικιωμένους και σε 
άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 
4) Φυσιοθεραπευτής 

Παρέχει τις υπηρεσίες του στα φυσικοθεραπευτήρια των Κ.Α.Π.Η. και κατ’ οίκον, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του αρμόδιου γιατρού. Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό και το 
στενό οικογενειακό περιβάλλον του εξυπηρετούμενου για την καλύτερη δυνατή φροντίδα 
του.΄Εχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη σωστή λειτουργία του Φυσιοθεραπευτηρίου. 
Φυσιοθεραπευτικές πράξεις γίνονται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο από 
10-15 συνεδρίες. Μπορούν να γίνονται και περισσότερες , όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι 
λόγοι ύστερα από γνωμάτευση φυσιάτρου ή ορθοπαιδικού  ιατρού. Έχει την ευθύνη της 
πρακτική άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητάς του. Συμμετέχει στον 
σχεδιασμό και οργάνωση διαλέξεων ενημερωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πρόληψης. 
Υποστηρίζει διοικητικά τις δραστηριότητες της Δομής. Τηρεί και ενημερώνει το αρχείο των 
ωφελούμενων 
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5) Εργοθεραπευτής/τριας 
Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του εργοθεραπευτηρίου. Φροντίζει για 
την αξιολόγηση και διατήρηση του ηλικιωμένου στο ανώτερο δυνατόν πνευματικό, 
σωματικό και λειτουργικό επίπεδο. Στοχεύει στη δραστηριοποίηση των μελών και τη 
δημιουργική απασχόλησή τους. Παρέχει κίνητρα και ερεθίσματα για να αξιοποιήσει ο 
ηλικιωμένος τις εμπειρίες και τα βιώματά του. Προτείνει τρόπους διαχείρισης του 
ελεύθερου χρόνου των ηλικιωμένων καθώς και την απόκτηση νέων γνώσεων και 
ενδιαφερόντων. Παρέχει βοήθεια στο κάθε μέλος στην άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση και 
στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων για την αυτόνομη διαβίωση στο σπίτι, αν παραστεί 
ανάγκη. Οργανώνει διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές δράσεις που 
άπτονται της ειδικότητας του. Υποστηρίζει διοικητικά τη δομή.(όταν αυτό απαιτείται και 
ελλείψει διοικητικού υπαλλήλου)  Έχει την ευθύνη της Πρακτικής Άσκησης των 
σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητας του. 

 
6) Νοσηλευτής 

Παρέχει νοσηλευτική φροντίδα στους χώρους των ιατρείων του Κ.Α.Π.Η στα εγγεγραμμένα 
μέλη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΠΔ 351/1989  
( ΦΕΚ 159 Ά14-06-1989 ) 
«Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής 
κ.λπ.». Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας για την εξυπηρέτηση των 
μελών. Επισκέπτεται κατ’ οίκον τα μέλη όταν αυτό απαιτείται. Συνεργάζεται με όλους τους 
ιατρούς του Κ.Α.Π.Η για την εύρυθμη λειτουργία των ιατρείων. Υποστηρίζει διοικητικά το 
Κ.Α.Π.Η.(όταν αυτό απαιτείται και ελλείψει διοικητικού υπαλλήλου) . Τηρεί και ενημερώνει 
το αρχείο των ωφελούμενων. Έχει την ευθύνη της πρακτική άσκησης των σπουδαστών 
που άπτονται της ειδικότητάς του. Επιμελείται για τη σωστή εφαρμογή υγειονομικών 
μέτρων και κανονισμών.  

 
7) Οικογενειακή Βοηθός 

Φροντίζει για την ατομική υγιεινή του εξυπηρετούμενου και την καθαριότητα της οικίας του, 
με σκοπό τη διαμονή του σε ένα υγιές και αξιοπρεπές περιβάλλον. Αναλαμβάνει τη 
συνοδεία του σε υπηρεσίες υγείας και τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών όπως 
πληρωμές λογαριασμών και ψώνια. 

 
8) Ιατροί 

Αντικείμενο των ιατρών είναι :-συνταγογράφιση των ασφαλισμένων όλων των ταμείων-
εξέταση και θεραπεία-πρόληψη μέσω καθοδήγησης εργαστηριακών εξετάσεων-
καρδιογραφήματα- ενημερωτικές ομιλίες-εμβολιασμός και ενημέρωση-αντιμετώπιση με 
την ανάλογη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη και της δισλιπιδαιμίας-παραπομπή σε 
νοσοκομεία 

 
9) Δάσκαλος γυμναστικής 

Ο δάσκαλος γυμναστικής υλοποιεί πρόγραμμα θεραπευτικής γυμναστικής, το οποίο 
βελτιώνει την φυσική κατάσταση των ηλικιωμένων. Η θεραπευτική γυμναστική είναι ένα 
σύνολο από ασκήσεις και κινήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της κινητικής 
δυσλειτουργίας και της μυοσκελετικής κινητικότητας των ηλικιωμένων. 

 
10) Δάσκαλος χορού 

Σκοπός του δασκάλου χορού είναι να διατηρήσει ο ηλικιωμένος όσο το δυνατόν καλύτερο 
πνευματικό, σωματικό και λειτουργικό επίπεδο, να αυξήσει την κινητικότητά του, την 
αυτοπεποίθηση του και να νιώσει χρήσιμος και ικανός. Οι αρμοδιότητες του δασκάλου 
χορού είναι : 
- H εκμάθηση παραδοσιακών χορών και παρουσίαση τους 
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- Κοινές εκδηλώσεις με συλλόγους, φορείς και άλλες ηλικιακές ομάδες για αναβίωση 
εθίμων και παραδόσεων 

 
11) Δάσκαλος μουσικής 

Οι αρμοδιότητες του δασκάλου μουσικής είναι: 
     - H εκμάθηση τραγουδιών 
     - Κοινές εκδηλώσεις με συλλόγους, φορείς και άλλες ηλικιακές ομάδες 
 

12) Θεατρολόγος 
Δημιουργεί ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το θέατρο μέσω ασκήσεων θεατρικού 
παιχνιδιού και μελέτης θεατρικών έργων με στόχο την παρουσίαση ή την παράσταση. Οι 
ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού λειτουργούν ως προετοιμασία για το στήσιμο της 
παράστασης αλλά κυρίως βοηθούν τα μέλη στην εξάσκηση και τη βελτίωση δεξιοτήτων 
μνήμης, κίνησης, λόγου, κοινωνικοποίησης και συνεργασίας. Επιπλέον, μέσω αυτών 
εκφράζονται συναισθηματικά και βελτιώνεται η ψυχική διάθεση τους. 
 
Υπεύθυνος σε  κάθε ΚΑΠΗ ορίζεται ο εκάστοτε Κοινωνικός Λειτουργός και ελλείψει αυτού ο 
νοσηλευτής, ή ο φυσιοθεραπευτής, ή ο εργοθεραπευτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Πόροι 

Η χρηματοδότηση του Κ.Α.Π.Η. καλύπτεται α) από εθνικούς πόρους. β) είναι επίσης δυνατό να 
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. γ) παράλληλα το Κ.Α.Π.Η. δύναται να 
χρηματοδοτηθεί μέσω δωρεών, χορηγιών ,μελών ή άλλων πολιτών, είτε άλλων εταιρειών ή 
Ν.Π. δ) επίσης από ετήσια συνδρομή εξυπηρετούμενων από το Τμήμα Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
Ισχύς του Κανονισμού 

Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο 
Κανονισμός, εναρμονισμένος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται, 
συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Καλαμαριάς που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Κάθε 
ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό θα αντιμετωπίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 
 
                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

                                
      

                                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ 
                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 


