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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 347 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 27 από 14-11-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 26/38755/9-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Κανονισµός λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ 

 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,              

Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης,                       
Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  

Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,             
Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Θ. Χαµαλίδης, Β. Πατσάκος,                              
Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης,                                

∆. Σακαλόγλου,  ∆. Θωµαΐδου, 
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                       
Ν. Ιωαννίδης, Π. Βλασσάς, Π. Τσουκαλάς, Σ. Μαλαγάρη. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος αυτού αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Π. Μανούρης, Ν. ∆ακουτρός, Θ. Χαµαλίδης,                        
Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου και ∆. Σακαλόγλου.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.38666/9-11-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής:  
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«Η Οικονοµική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της στις 1/11/2011 µε την υπ΄αριθµ.317/1-11-
2011 πράξη της προτείνει  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( µε ψήφους 7 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΟ ( ο κ. 
Παναγιώτης Τσουκαλάς) προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Ψήφιση Κανονισµού Λειτουργίας 
των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Νέας Ιωνίας . 

Η ως άνω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ελήφθη, λαµβανοµένου υπόψη 1) της 
υπ΄αριθµ. 46/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την κατάργηση του 
Νοµικού Προσώπου ¨ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ¨ στο ∆ήµο Νέας 
Ιωνίας ( ΦΕΚ 761/4.2011 τεύχος Β΄) µε παράλληλη ένταξη των υπηρεσιών και των 
υπαλλήλων του στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας  2) των διατάξεων του άρθρου 72 παρ. ια του 
Ν.3852/2010. 

Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.317/1-11-2011 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής προτείνεται 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  η ψήφιση του κατωτέρου Κανονισµού : 

  

Κ Α  N O  N  I  Σ  Μ  Ο  Σ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    ΤΩΝ   ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Σκοπός 

Σκοπός των ΚΕΝΤΡΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας  που λειτουργεί µε τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και 
µεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι: 

� Η παροχή εξωιδρυµατικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας.  

� Η παραµονή των ηλικιωµένων ως ισότιµα και ενεργά µέλη της κοινωνίας. 

 

Προϋποθέσεις και είδος της παρεχόµενης προστασίας 

Στα ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ γράφονται µέλη µε τους παρακάτω 
όρους : 

Α)  άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή του ∆ήµου Νέας Ιωνίας και    έχουν 
συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.  

Β)  άτοµα νεώτερης ηλικίας που είναι σύζυγοι µελών.  

Γ) άτοµα  µε ειδικές ανάγκες. 

 

∆ιαδικασία εγγραφής 

Για την εγγραφή των µελών στα ΚΑΠΗ απαιτούνται: 
       Α) Αστυνοµική ταυτότητα. 

       Β)  Βιβλιάριο ασθενείας. 

       Γ)  Αποδεικτικό µονίµου κατοικίας. 

       ∆)  Συµβολική οικονοµική συµµετοχή. 

 

 Στα προστατευόµενα από τα Κέντρα άτοµα της προηγούµενης παραγράφου 
παρέχονται:  

α)   λέσχη για  συντροφιά και επικοινωνία µε άλλα άτοµα,  

β)   καντίνα που προσφέρει ρόφηµα, αναψυκτικά,  κ.λ.π.  

γ)   πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη, 

δ)   φυσικοθεραπευτική αγωγή, 

ε)   εργοθεραπεία,  

στ)  κοινωνική εργασία, 

ζ)    παροχή φροντίδας  στο σπίτι, 

η)    οργανωµένη ψυχαγωγία και επιµόρφωση, 
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θ) ηµερήσιες, πολυήµερες εκδροµές, θερινές κατασκηνώσεις, θαλάσσια µπάνια, 
συνεστιάσεις , περίπατοι, επισκέψεις µε επιµορφωτικό χαρακτήρα. 

ι)    συνεργασία µε φορείς και εθελοντές της κοινωνίας. 

κ)  κάθε είδους ενέργεια  που συµβάλλει να παραµένουν οι ηλικιωµένοι ενεργά µέλη του 
κοινωνικού συνόλου.  

 

Στελέχωση Υπηρεσίας 

Τα ΚΑΠΗ στελεχώνονται από µόνιµο προσωπικό: Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, 
Φυσικοθεραπευτή, Επισκέπτρια Υγείας ή Νοσηλεύτρια Υγείας, Οικογενειακή Βοηθό, 
Καθαρίστρια,  και από µόνιµο ή µε σύµβαση  ορισµένου χρόνου Γιατρό µε ειδικότητα Γενικής 
Ιατρικής - Παθολογίας, Γηριατρικής, Καρδιολογίας, Ψυχιατρικής - Νευρολογίας. 

 

Ωράριο Λειτουργίας των Κέντρων 

Τα  ΚΑΠΗ λειτουργούν καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από τις 8.00π.µ. – 
2.30µ.µ. Όταν υπάρχει δραστηριότητα λειτουργεί και σε απογευµατινό ωράριο, από 1η Μαΐου – 
31η Οκτωβρίου έως τις 7.30µ.µ και από 1η Νοεµβρίου – 30η Απριλίου έως τις 6.30µ.µ.  

Κατά το µήνα Αύγουστο τα ΚΑΠΗ λειτουργούν µόνο µε πρωινό ωράριο. 

 

Υποχρεώσεις µελών 

Οι υποχρεώσεις των µελών των κέντρων είναι: 

� Να ανανεώνουν την εγγραφή τους µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Για ιδιαίτερους 
λόγους, µπορούν να προβούν σε ανανέωση και µετά τη λήξη της αναφερθείσας 
περιόδου. 

� Να ενηµερώνονται µε δική τους ευθύνη, έγκαιρα, για τις δραστηριότητες και τα 
προγράµµατα του κέντρου. Η πληροφόρηση γίνεται στους χώρους των κέντρων µε 
γραπτές ανακοινώσεις , µε προφορική ενηµέρωση αλλά και στο διαδίκτυο. 

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

� Να αποδέχονται και να εφαρµόζουν τις αποφάσεις της διοίκησης, σε περίπτωση δε 
που έχουν προσωπικές αντιρρήσεις ή διαφωνίες να απευθύνονται στον αρµόδιο 
Προϊστάµενο και εάν δεν ικανοποιηθούν στο ∆ιευθυντή ή τον αιρετό εκπρόσωπο της 
∆ιοίκησης. 

� Να ειδοποιούν έγκαιρα για ακύρωση της συµµετοχής τους στα προγράµµατα ή στα 
προκαθορισµένα ραντεβού µε το ιατρείο ή το φυσικοθεραπευτήριο. Όσον αφορά στην 
οικονοµική συµµετοχή τους στα προγράµµατα, µπορεί να επιστραφεί εάν η ακύρωση 
γίνει πριν από την υλοποίηση του προγράµµατος και αφού επιστρέψει την απόδειξη 
που είχε παραλάβει κατά την εγγραφή του σ΄αυτό. 

� Να ακολουθούν πιστά το πρόγραµµα των εξωτερικών προγραµµάτων ( ώρα 
αναχώρησης,  αποµάκρυνση από το σύνολο, έκθεση στον ήλιο κ.λ.π.) 

� Να αποφεύγουν την κατάχρηση αλκοόλ. 

� Να µην παρεµβαίνουν στο έργο των εργαζόµενων και να ασκούν οποιοδήποτε 
διοικητικό έλεγχο. 

Τυχόν ανάρµοστες συµπεριφορές συνεπάγονται επιπτώσεις (επίπληξη – αποµάκρυνση από 
το χώρο – αποκλεισµό από τα εξωτερικά προγράµµατα ) µετά από αιτιολογηµένη απόφαση 
της διοίκησης. 

 

Συντονιστική  επιτροπή µελών 

Σε κάθε Κ.Α.Π.Η. συστήνεται µε την ευθύνη κοινωνικού λειτουργού επιτροπή µελών µε στόχο 
την αυτοδιαχείρηση αλλά και το σχεδιασµό των προγραµµάτων και των δράσεων του κάθε 
κέντρου. Η επιτροπή συµµετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων, όπως επίσης 
και στη συζήτηση για προβλήµατα και πρακτικές δυσκολίες. Τα προγράµµατα αυτά 
απευθύνονται στο σύνολο των µελών των κέντρων. Η επιτροπή αποτελείται από 11 µέλη, 
σ΄αυτή  µπορούν να µετέχουν όσα µέλη επιθυµούν και σε περίπτωση µεγαλύτερου 
ενδιαφέροντος (πάνω από 11 µέλη) διενεργούνται εκλογές. Η επιτροπή ορίζει 3 µέλη της να 
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τηρούν το ταµείο µε  τα χρήµατα που προέρχονται από τη  λειτουργία της καντίνας και µέρος 
από τις εγγραφές µελών, ώστε να οργανώνει µικρές συγκεντρώσεις στο χώρο των κέντρων 
(προµήθεια ειδών καντίνας, προβολή ταινιών, απογευµατινό τσάι, ενίσχυση οικονοµικά 
αδύνατων µελών για την οικονοµική συµµετοχή τους στα προγράµµατα κ.λ.π.).  Τα έσοδα και 
τα έξοδα αυτού του ταµείου αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων, ανά τρίµηνο και έτσι είναι 
δυνατή η ενηµέρωση όλων των µελών. 

  

Οικονοµική συµµετοχή µελών 

Σε όλα τα εξωτερικά προγράµµατα τα µέλη καταβάλουν συµβολική συµµετοχή η οποία 
καθορίζεται ,σε συνάρτηση του κόστους της εκδήλωσης, από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο  και 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού κόστους του, µε εξαίρεση τις πολυήµερες. 

Εξαιρούνται της οικονοµικής συµµετοχής, άτοµα µε σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, 
που διαπιστώνονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς. 

Τα έσοδα από τις συµµετοχές κατατίθενται στο ταµείο του ∆ήµου από τον αρµόδιο υπάλληλο 
και συνοδεύονται από ονοµαστική κατάσταση συµµετεχόντων υπογεγραµµένη από τους 
ίδιους. 

Στις συνεστιάσεις η οικονοµική συµµετοχή των µελών καταβάλλεται στο κατάστηµα που 
αναλαµβάνει την εκδήλωση. 

 

∆ραστηριότητες – ψυχαγωγία και επιµόρφωση 

Τα κέντρα, κατόπιν έγκρισης της διοίκησης έχουν τη δυνατότητα να διοργανώνουν 
δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και επιµορφωτικά προγράµµατα, τόσο στο χώρο τους όσο και 
εκτός αυτών, συγκεκριµένα: 

 Εντός των κέντρων συγκροτούνται και λειτουργούν: 
� Οµάδες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µελών όπως, χορωδίας, γυµναστικής, 

χορού, ζωγραφικής, θεάτρου κ.λ.π., σε συνεργασία µε ειδικούς. Οι ώρες λειτουργίας 
των αναφερθέντων οµάδων πρέπει να µην παρακωλύουν  τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
όπως ιατρείου, φυσικοθεραπείας, συνεντεύξεων κ.λ.π. 

� Οµιλίες µε κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον  

� Προγράµµατα προληπτικών ελέγχων 

� Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα στο χώρο της λέσχης. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των προγραµµάτων, διακόπτονται οι καθηµερινές δραστηριότητες 
όπως επιτραπέζια παιχνίδια κ.λ.π. 

� Συνελεύσεις µελών µε συµµετοχή της διοίκησης. 

 Εκτός των κέντρων διοργανώνονται: 
� Ηµερήσιες εκδροµές 

� Περίπατοι 

� Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 

� Συνεστιάσεις 

� Πολυήµερες εκδροµές, εσωτερικού και εξωτερικού 

� Θαλάσσια µπάνια 

� Κατασκηνώσεις 

� Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

� Παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. 

Σε όλα τα εξωτερικά προγράµµατα συνοδεύει  προσωπικό  και διευκολύνεται από την 
υπηρεσία για αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη και καλύτερη διεξαγωγή τους. Ο 
αριθµός  των πούλµαν είναι ανάλογος της οικονοµικής δυνατότητας του ∆ήµου,  του αριθµού 
των µελών και δεν µπορεί να υπερβαίνει στις µονοήµερες τα 5 πούλµαν και στις πολυήµερες 
τα 2 ανά ΚΑΠΗ. Στο τελευταίο πούλµαν κάθε προγράµµατος το κατώτερο όριο συµµετοχής 
είναι  τα  40 άτοµα, τα οποία για το λόγο αυτό, καταγράφονται προηγουµένως σε λίστα 
αναµονής. 

Στα θαλάσσια µπάνια, εκτός από το επιστηµονικό προσωπικό που συνοδεύει, είναι 
απαραίτητη και η συµµετοχή  1  ναυαγοσώστη (µε άδεια λιµεναρχείου)  ανά 250 άτοµα και  µε 
όριο συµµετοχής 9 (εννέα) πούλµαν συνολικά.  
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Όλα τα µέλη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα των θαλάσσιων µπάνιων και των 
κατασκηνώσεων περνούν από προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Η ιατρική γνωµάτευση 
καταχωρείται στο αρχείο του ιατρείου και αντίγραφό της τους συνοδεύει και στις 
κατασκηνώσεις. 

Στις κατασκηνώσεις εάν ο αριθµός των ενδιαφεροµένων είναι µεγαλύτερος από τις θέσεις 
γίνεται κλήρωση. Μέλη που έχουν διαπιστωµένα από τον κοινωνικό λειτουργό 
κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα (ανασφάλιστοι και ΟΓΑ),  εξαιρούνται της κλήρωσης για τις 
κατασκηνώσεις και προηγούνται. Επιπλέον σε περίπτωση µεγάλου ενδιαφέροντος, 
προηγούνται στην κλήρωση τα µέλη που δεν είχαν συµµετοχή στην κατασκήνωση την 
προηγούµενη χρονιά. 

 

Παροχή φροντίδας στο σπίτι  

Στο πλαίσιο του στόχου των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων παρέχεται υπό 
προϋποθέσεις φροντίδα στο σπίτι µελών που διαπιστωµένα από τον Κοινωνικό Λειτουργό 
είναι άτοµα: 

α)  µη αυτοεξυπηρετούµενα 

β)  που διαβιούν µόνα τους 

γ) το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης  

Η  παρεχόµενη βοήθεια συνίσταται σε: 

α)   κοινωνική εργασία 

β)   νοσηλευτική φροντίδα 

γ)   οικογενειακή βοήθεια 

δ)   φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση (σε ανασφάλιστα ή ασφαλισµένα στον ΟΓΑ µέλη). 

ε)   ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικών και λειτουργικών για την κάλυψη βασικών αναγκών 

στ) εκπαίδευση του οικείου περιβάλλοντος για τη συµµετοχή του στην αντιµετώπιση των 
εξειδικευµένων αναγκών φροντίδας. 

Προϋπόθεση για τη συγκεκριµένη παροχή είναι η πλαισίωση του ανθρώπινου δυναµικού των 
κέντρων από τις εµπλεκόµενες ειδικότητες (Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλεύτρια ή 
Επισκέπτρια Υγείας, Φυσικοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Οικογενειακός Βοηθός). Η 
συνεργασία  όλων των ειδικοτήτων είναι απαραίτητη και δεν νοείται υλοποίηση εάν ο αριθµός 
των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν είναι επαρκής. 

 

Αρµοδιότητες υπηρετούντων υπαλλήλων 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Ο κοινωνικός λειτουργός στα ΚΑΠΗ ασχολείται µε όλες τις µεθόδους κοινωνικής εργασίας, 
που είναι: 

Α) Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα (ΚΕΑ) 

Β) Κοινωνική Εργασία µε Οµάδες (ΚΕΟ) 

Γ) Κοινωνική Εργασία µε Κοινότητα. (ΚΕΚ) 

 

Α) Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα  (ΚΕΑ) 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι εκείνος που υποδέχεται πρώτος κάθε ενδιαφερόµενο που 
γίνεται µέλος στο κέντρο.  Στην πρώτη αυτή επαφή (in take), γίνεται προσπάθεια   να  
προσελκύσει τον ηλικιωµένο και να δηµιουργήσει κλίµα εµπιστοσύνης. 

Κατά την εγγραφή του µέλους στο ΚΑΠΗ  ο Κ.Λ. συµπληρώνει ένα κοινωνικό ιστορικό 
(συγκεντρώνει προσωπικά στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση, την οικονοµική, την 
κατάσταση υγείας, ενδιαφέροντα κ.λ.π.). ενώ ενηµερώνει το νέο µέλος για τις παροχές και 
τις δραστηριότητες του κέντρου και αν συντρέχει λόγος τον συνδέει µε τις άλλες ειδικότητες 
του ΚΑΠΗ (νοσηλεύτρια- γιατρό- φυσικοθεραπευτή- εργοθεραπευτή- οικογενειακή βοηθό). 

Τηρεί λοιπόν αρχείο µελών το οποίο ενηµερώνει, ταξινοµεί, αναλύει και φυλάσσει µε 
ασφάλεια απόρρητες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του από τα ίδια τα µέλη ή από το 
περιβάλλον τους. 
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Η συλλογή αυτών των στοιχείων έχει δύο στόχους: 

� Τη διάγνωση της κοινωνικής κατάστασης του ηλικιωµένου και των προβληµάτων 
που αντιµετωπίζει ούτως ώστε να προσδιορισθούν οι ανάγκες του και να 
καταρτισθεί πρόγραµµα δράσης για την επίλυσή τους. 

� Την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών για κοινωνικό σχεδιασµό. 

Στη συνέχεια µε  την επαφή που αναπτύσσεται ανάµεσα στα µέλη και τον Κ.Λ. 
διαπιστώνονται τα προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν. 

Κατόπιν ο Κ.Λ. γνωρίζοντας τις παροχές της εφαρµοσµένης κοινωνικής πολιτικής  

� συστήνει και καθοδηγεί τα άτοµα στις υπάρχουσες υπηρεσίες προκειµένου να 
αξιοποιήσουν τις παροχές τους.  

� βοηθά τους εξυπηρετούµενους να εντοπίσουν τις διαθέσιµες πηγές για τις ανάγκες 
τους και τους εκπροσωπεί στην έγκριση των παροχών που ζητούν, όταν αυτές 
δεν είναι προσιτές γι’ αυτούς. Μεσολαβεί δηλ. µεταξύ εξυπηρετουµένων και 
κοινωνικών υπηρεσιών. 

� εξετάζει  από κοινού µε την κάθε περίπτωση τα ζητήµατα που την απασχολούν και 
συνεισφέρει στην επίλυσή τους. 

Επιπλέον ο κοινωνικός λειτουργός παρέχει συναισθηµατική στήριξη καθηµερινά αλλά και 
σε περιόδους κρίσης (ασθένεια ή θάνατο συγγενικού προσώπου), πραγµατοποιώντας και 
κατ΄ οίκον επισκέψεις. 

Τέλος εάν διαπιστώνεται αδυναµία αυτοϋπηρέτησης, ο κοινωνικός λειτουργός τον συνδέει 
µε τις ειδικότητες που µπορούν να του προσφέρουν υποστήριξη κατ΄οίκον και συντονίζει 
τις ενέργειες και τις δράσεις τους. 

 

Β) Κοινωνική Εργασία µε Οµάδες (ΚΕΟ)  

Η µέθοδος αυτή της κοινωνικής εργασίας αξιοποιεί την κύρια ιδιότητα του ανθρώπου να 
µετέχει σε οµάδες και µέσω της συµµετοχής του σε αυτές αναπτύσσεται βιολογικά και 
πνευµατικά, διαµορφώνει την προσωπικότητά του και τους τρόπους κοινωνικής 
συµπεριφοράς του. Το άτοµο εντασσόµενο σε οµάδες καλύπτει βασικές ανάγκες του για 
αγάπη – συντροφικότητα – ασφάλεια – έκφραση και επιβεβαίωση των ικανοτήτων του, 
αλλά και τις ανάγκες του για έκφραση της επιθετικότητας, του ανταγωνισµού και των 
συγκρούσεων. 

Ο κοινωνικός λειτουργός στα ΚΑΠΗ οργανώνει οµάδες  ενδιαφερόντων αλλά και 
επιµόρφωσης ενώ ο ρόλος του σε αυτές είναι µεσολαβητικός – υποστηρικτικός – 
συµβουλευτικός ή περιοριστικός. 

 

Γ) Κοινωνική Εργασία µε Κοινότητα (ΚΕΚ) 

Η κοινωνική εργασία µε Κοινότητα αποσκοπεί στην κινητοποίηση των µελών µε στόχο 
λειτουργώντας αυτά ως σύνολο, να αντιληφθούν την πραγµατική διάσταση των ζητηµάτων 
που τα απασχολούν, να τα αξιολογήσουν, να τα ιεραρχήσουν και να σχεδιάσουν µε 
κατάλληλο τρόπο την αντιµετώπισή τους. Η εφαρµογή της ΚΕΚ συµπίπτει µε τη 
δηµιουργία των κέντρων ανοικτής προστασίας βάζοντας τους στόχους αυτοβοήθειας και   
αλληλοϋποστήριξης. 

Για το λόγο αυτό ο κοινωνικός λειτουργός συνεργάζεται µε τη συντονιστική επιτροπή 
µελών.   

Επίσης συνεργάζεται µε φορείς εντός και εκτός των ορίων του ∆ήµου.  

Οργανώνει ψυχαγωγικά και επιµορφωτικά προγράµµατα σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες 
ειδικότητες του κέντρου. 

Τέλος έχει την ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση  εθελοντών καθώς 
και την διοικητική παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης  σπουδαστών της σχολής 
Κοινωνικής  Εργασίας. 
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2. ΙΑΤΡΟΣ  

Ο Ιατρός στο ΚΑΠΗ  απασχολείται τουλάχιστον  δύο φορές την εβδοµάδα, ανάλογα µε τον 
αριθµό των µελών και τις ανάγκες του ΚΑΠΗ. Προσφέρει τις υπηρεσίες του Ιατρός - 
Παθολόγος ή άλλης σχετικής µε τις ανάγκες ειδικότητος. Αρµοδιότητα του Ιατρού είναι η 
παροχή ιατρικής φροντίδας, η παραποµπή µελών σε άλλες ειδικότητες σύσταση για 
παρακλινικές εξετάσεις και οδηγίες για φαρµακευτική αγωγή, συνταγογράφηση φαρµάκων 
καθώς και επίσκεψη στο σπίτι ανασφάλιστων, απόρων ή ασφαλισµένων στον ΟΓΑ σε έκτακτες 
περιπτώσεις. 

Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής διαφωτίζουν και κατευθύνουν τα µέλη οργανώνοντας 
οµιλίες και συζητήσεις ενώ συµµετέχουν στην κατάρτιση διαφόρων προγραµµάτων 
συνεργαζόµενοι µε τα µέλη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας.  

  

3. ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Η επισκέπτρια ή η νοσηλεύτρια υγείας συνεργάζεται µε τα µέλη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας 
και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α)  Βοηθά τους Ιατρούς κατά  τις ηµέρες και τις ώρες που λειτουργεί το ιατρείο και 
ευθύνεται για τη φύλαξη και διαχείριση του φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού. 

β)   Επισκέπτεται τα µέλη στο σπίτι τους και παρέχει οδηγίες και νοσηλευτικές φροντίδες.  

γ)  Ενηµερώνει για θέµατα ατοµικής και δηµόσιας υγείας και γενικά αναλαµβάνει κάθε θέµα 
υγείας που αφορά στα µέλη και σε ειδικές περιπτώσεις και τις οικογένειές τους (οµιλίες 
– συζητήσεις).  

δ)  ∆ιενεργεί σειρά προληπτικών εξετάσεων, σε συνεργασία µε τα νοσοκοµεία και τους 
άλλους υγειονοµικούς φορείς της ευρύτερης περιφέρειας (πρωτογενής, δευτερογενής 
και τριτογενής πρόληψη). 

ε)  Συµµετέχει σε ανίχνευση, µελέτη και αξιολόγηση αναγκών υγείας στην Γ΄ ηλικία 
(Έρευνα). 

στ)  Συµβάλει στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και αξιολόγηση πρωτογενούς, δευτερογενούς 
και τριτογενούς πρόληψης. Στα πλαίσια αυτά διενεργεί µε ευθύνη τον προσυµτωµατικό 
έλεγχο (screening test) µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νοσηµάτων (π.χ. ΗΚΓ- 
µετρήσεις Αρτηριακής Υπέρτασης- Σακχάρου – Χοληστερίνης, κ.α..) και follow -up. 

ζ)  Συµµετέχει σε εκπονούµενα από διάφορους φορείς προγράµµατα άσκησης αγωγής 
υγείας. 

η)  Συνεργάζεται µε δηµόσιες σχολές Επισκεπτριών Υγείας ή Νοσηλευτών Υγείας για την 
εκπαίδευση φοιτητών τους. 

θ) Συµµετέχει σε εκδηλώσεις του κέντρου (π.χ. εκδροµές – θαλάσσια µπάνια – 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.α.). 

 

4. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  

Η φυσικοθεραπεία εκτελείται από το φυσικοθεραπευτή ο οποίος ασκεί την αγωγή κατόπιν 
γραπτής εντολής του θεράποντος Ιατρού του µέλους. Τα χρόνια περιστατικά µπορούν να 
προσέρχονται και µε παραπεµπτικό του Ιατρού του ΚΑΠΗ. 

 Η φυσιοθεραπευτική αγωγή συνίσταται σε τρεις τοµείς: 

α)  Προληπτική 

β)  Συµβουλευτική 

γ)  Αποκατάσταση 

Ο αριθµός των συνεδριών καθορίζεται στις 10 (δέκα) κατά ασθενή, εκτός και εάν ο 
Φυσικοθεραπευτής κρίνει ότι η βαρύτητα του περιστατικού χρήζει επιπλέον συνεδρίες. Σε 
ηµερήσια βάση ο αριθµός των εξυπηρετουµένων ασθενών είναι συνάρτηση της σοβαρότητας 
των περιστατικών και  δεν µπορεί να ξεπερνά τα 12 (δώδεκα) άτοµα. 

Ο Φυσικοθεραπευτής έχει την εποπτεία του χώρου του εργαστηρίου και την ευθύνη της καλής 
λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων. 

Η φυσικοθεραπεία εκτελείται στο φυσικοθεραπευτήριο του ΚΑΠΗ και µόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις κατ΄οίκον σε ανασφάλιστους ή ασφαλισµένους στον ΟΓΑ.  

Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου στην υλοποίηση των εξωτερικών 
προγραµµάτων, ως συνοδός (υγειονοµικό προσωπικό). 
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5. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Ο εργοθεραπευτής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α)  Την αξιοποίηση  και  δραστηριοποίηση των µελών για δηµιουργική απασχόληση και  
παραγωγικό έργο.  

β)  Τη βοήθεια του µέλους, στην άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση στην ανάπτυξη  ειδικών 
ενδιαφερόντων. 

γ)  Την παροχή των υπηρεσιών του στο χώρο του κέντρου αλλά και κατ΄οίκον ακόµη και 
σε µη µέλη, όταν υπάρχει ειδική ανάγκη και κατόπιν εντολής ιατρού. 

δ)  Την οργάνωση και υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε τις 
υπόλοιπες ειδικότητες. 

Είναι στην ευχέρεια του να αποδέχεται ή όχι σπουδαστές ερθοθεραπείας και έχει τη διοικητική 
παρακολούθηση της πρακτικής τους άσκησης. 

 

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ Ή ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

Η οικογενειακή Βοηθός ή καθαρίστρια έχει: 

α)   την ευθύνη της καθαριότητας όλων των χώρων του κέντρου.  

β)  την ευθύνη της διατήρησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας όλου του εξοπλισµού 
της καντίνας και της λέσχης.  

γ)  συνεργάζεται µε τις άλλες ειδικότητες στην υλοποίηση των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 

δ)  σε διαπιστωµένες από τον Κοινωνικό Λειτουργό περιπτώσεις προσφέρει τις υπηρεσίες 
της  κατ΄οίκον (όπως ελαφρύ µαγείρεµα, καθαριότητα, προµήθεια τροφίµων, πληρωµή 
λογαριασµών, ψώνια)».                                         

 

 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

2. Αφού έλαβε υπόψη: 

� Την υπ’ αριθµ. 38606/9-11-2011 εισήγηση. 

� Την υπ΄ αριθµ. 317/1-11-2011 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής. 

� Την υπ’ αριθµ. 46/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 761/2011, µε την οποία καταργήθηκε το νοµικό 
πρόσωπο µε την επωνυµία ΚΑΠΗ και οι υπηρεσίες του περιήλθαν στο ∆ήµο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί παρόντων –27- ∆ηµοτικών Συµβούλων, µετά την αποχώρηση των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων κ.κ. Ι. Γλυνού, Λ. Καραγιαννίδη, Π. Μανούρη, Ν. ∆ακουτρού, Θ. Χαµαλίδη, 

Β. Πατσάκου, Ν. Κουκουλάρη, ∆. Κουκουλάρη, Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου,                                        
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

 

 Την ψήφιση του Κανονισµού Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. ως εξής: 

 

Σκοπός 

Σκοπός των ΚΕΝΤΡΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας  που λειτουργεί µε τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και 
µεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι: 
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� Η παροχή εξωιδρυµατικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής 
του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  

� Η παραµονή των ηλικιωµένων ως ισότιµα και ενεργά µέλη της κοινωνίας. 

 

Προϋποθέσεις και είδος της παρεχόµενης προστασίας 

Στα ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ γράφονται µέλη µε τους 
παρακάτω όρους : 

Α)  άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή του ∆ήµου Νέας Ιωνίας και    
έχουν συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.  

Β)  άτοµα νεώτερης ηλικίας που είναι σύζυγοι µελών.  

Γ) άτοµα  µε ειδικές ανάγκες. 

 

∆ιαδικασία εγγραφής 

Για την εγγραφή των µελών στα ΚΑΠΗ απαιτούνται: 
       Α) Αστυνοµική ταυτότητα. 
       Β)  Βιβλιάριο ασθενείας. 
       Γ)  Αποδεικτικό µονίµου κατοικίας. 
       ∆)  Συµβολική οικονοµική συµµετοχή. 

 

Στα προστατευόµενα από τα Κέντρα άτοµα της προηγούµενης παραγράφου 
παρέχονται:  

α)   λέσχη για  συντροφιά και επικοινωνία µε άλλα άτοµα,  
β)   καντίνα που προσφέρει ρόφηµα, αναψυκτικά,  κ.λ.π.  
γ)   πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη, 
δ)   φυσικοθεραπευτική αγωγή, 
ε)   εργοθεραπεία,  
στ)  κοινωνική εργασία, 
ζ)    παροχή φροντίδας  στο σπίτι, 
η)   οργανωµένη ψυχαγωγία και επιµόρφωση, 
θ)  ηµερήσιες, πολυήµερες εκδροµές, θερινές κατασκηνώσεις, θαλάσσια µπάνια, 

συνεστιάσεις , περίπατοι, επισκέψεις µε επιµορφωτικό χαρακτήρα. 
ι)    συνεργασία µε φορείς και εθελοντές της κοινωνίας. 
κ)  κάθε είδους ενέργεια  που συµβάλλει να παραµένουν οι ηλικιωµένοι ενεργά 

µέλη του κοινωνικού συνόλου.  

 

Στελέχωση Υπηρεσίας 

Τα ΚΑΠΗ στελεχώνονται από µόνιµο προσωπικό: Κοινωνικό Λειτουργό, 
Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή, Επισκέπτρια Υγείας ή Νοσηλεύτρια Υγείας, 
Οικογενειακή Βοηθό, Καθαρίστρια,  και από µόνιµο ή µε σύµβαση  ορισµένου χρόνου 
Γιατρό µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής - Παθολογίας, Γηριατρικής, Καρδιολογίας, 
Ψυχιατρικής - Νευρολογίας. 

 

Ωράριο Λειτουργίας των Κέντρων 

Τα  ΚΑΠΗ λειτουργούν καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από τις 8.00π.µ. – 
2.30µ.µ. Όταν υπάρχει δραστηριότητα λειτουργεί και σε απογευµατινό ωράριο, από 1η 
Μαΐου – 31η Οκτωβρίου έως τις 7.30µ.µ και από 1η Νοεµβρίου – 30η Απριλίου έως τις 
6.30µ.µ.  

Κατά το µήνα Αύγουστο τα ΚΑΠΗ λειτουργούν µόνο µε πρωινό ωράριο. 
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Υποχρεώσεις µελών 

Οι υποχρεώσεις των µελών των κέντρων είναι: 

� Να ανανεώνουν την εγγραφή τους µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Για 
ιδιαίτερους λόγους, µπορούν να προβούν σε ανανέωση και µετά τη λήξη της 
αναφερθείσας περιόδου. 

� Να ενηµερώνονται µε δική τους ευθύνη, έγκαιρα, για τις δραστηριότητες και τα 
προγράµµατα του κέντρου. Η πληροφόρηση γίνεται στους χώρους των 
κέντρων µε γραπτές ανακοινώσεις , µε προφορική ενηµέρωση αλλά και στο 
διαδίκτυο. 

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

� Να αποδέχονται και να εφαρµόζουν τις αποφάσεις της διοίκησης, σε 
περίπτωση δε που έχουν προσωπικές αντιρρήσεις ή διαφωνίες να 
απευθύνονται στον αρµόδιο Προϊστάµενο και εάν δεν ικανοποιηθούν στο 
∆ιευθυντή ή τον αιρετό εκπρόσωπο της ∆ιοίκησης. 

� Να ειδοποιούν έγκαιρα για ακύρωση της συµµετοχής τους στα προγράµµατα ή 
στα προκαθορισµένα ραντεβού µε το ιατρείο ή το φυσικοθεραπευτήριο. Όσον 
αφορά στην οικονοµική συµµετοχή τους στα προγράµµατα, µπορεί να 
επιστραφεί εάν η ακύρωση γίνει πριν από την υλοποίηση του προγράµµατος 
και αφού επιστρέψει την απόδειξη που είχε παραλάβει κατά την εγγραφή του 
σ΄αυτό. 

� Να ακολουθούν πιστά το πρόγραµµα των εξωτερικών προγραµµάτων ( ώρα 
αναχώρησης,  αποµάκρυνση από το σύνολο, έκθεση στον ήλιο κ.λ.π.) 

� Να αποφεύγουν την κατάχρηση αλκοόλ. 

� Να µην παρεµβαίνουν στο έργο των εργαζόµενων και να ασκούν οποιοδήποτε 
διοικητικό έλεγχο. 

Τυχόν ανάρµοστες συµπεριφορές συνεπάγονται επιπτώσεις (επίπληξη – 
αποµάκρυνση από το χώρο – αποκλεισµό από τα εξωτερικά προγράµµατα ) µετά από 
αιτιολογηµένη απόφαση της διοίκησης. 

 

Συντονιστική  επιτροπή µελών 

Σε κάθε Κ.Α.Π.Η. συστήνεται µε την ευθύνη κοινωνικού λειτουργού επιτροπή µελών µε 
στόχο την αυτοδιαχείρηση αλλά και το σχεδιασµό των προγραµµάτων και των 
δράσεων του κάθε κέντρου. Η επιτροπή συµµετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση 
προγραµµάτων, όπως επίσης και στη συζήτηση για προβλήµατα και πρακτικές 
δυσκολίες. Τα προγράµµατα αυτά απευθύνονται στο σύνολο των µελών των κέντρων. 
Η επιτροπή αποτελείται από 11 µέλη, σ΄αυτή  µπορούν να µετέχουν όσα µέλη 
επιθυµούν και σε περίπτωση µεγαλύτερου ενδιαφέροντος (πάνω από 11 µέλη) 
διενεργούνται εκλογές. Η επιτροπή ορίζει 3 µέλη της να τηρούν το ταµείο µε  τα 
χρήµατα που προέρχονται από τη  λειτουργία της καντίνας και µέρος από τις 
εγγραφές µελών, ώστε να οργανώνει µικρές συγκεντρώσεις στο χώρο των κέντρων 
(προµήθεια ειδών καντίνας, προβολή ταινιών, απογευµατινό τσάι, ενίσχυση 
οικονοµικά αδύνατων µελών για την οικονοµική συµµετοχή τους στα προγράµµατα 
κ.λ.π.).  Τα έσοδα και τα έξοδα αυτού του ταµείου αναρτώνται σε πίνακα 
ανακοινώσεων, ανά τρίµηνο και έτσι είναι δυνατή η ενηµέρωση όλων των µελών. 

  

Οικονοµική συµµετοχή µελών 

Σε όλα τα εξωτερικά προγράµµατα τα µέλη καταβάλουν συµβολική συµµετοχή η οποία 
καθορίζεται ,σε συνάρτηση του κόστους της εκδήλωσης, από τον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο  και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού κόστους του, µε 
εξαίρεση τις πολυήµερες. 

Εξαιρούνται της οικονοµικής συµµετοχής, άτοµα µε σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά 
προβλήµατα, που διαπιστώνονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς. 

Τα έσοδα από τις συµµετοχές κατατίθενται στο ταµείο του ∆ήµου από τον αρµόδιο 
υπάλληλο και συνοδεύονται από ονοµαστική κατάσταση συµµετεχόντων 
υπογεγραµµένη από τους ίδιους. 
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Στις συνεστιάσεις η οικονοµική συµµετοχή των µελών καταβάλλεται στο κατάστηµα 
που αναλαµβάνει την εκδήλωση. 

 

∆ραστηριότητες – ψυχαγωγία και επιµόρφωση 

Τα κέντρα, κατόπιν έγκρισης της διοίκησης έχουν τη δυνατότητα να διοργανώνουν 
δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και επιµορφωτικά προγράµµατα, τόσο στο χώρο τους 
όσο και εκτός αυτών, συγκεκριµένα: 

 Εντός των κέντρων συγκροτούνται και λειτουργούν: 
� Οµάδες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µελών όπως, χορωδίας, 

γυµναστικής, χορού, ζωγραφικής, θεάτρου κ.λ.π., σε συνεργασία µε ειδικούς. 
Οι ώρες λειτουργίας των αναφερθέντων οµάδων πρέπει να µην παρακωλύουν  
τις παρεχόµενες υπηρεσίες όπως ιατρείου, φυσικοθεραπείας, συνεντεύξεων 
κ.λ.π. 

� Οµιλίες µε κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον  
� Προγράµµατα προληπτικών ελέγχων 
� Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα στο χώρο της λέσχης. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των προγραµµάτων, διακόπτονται οι καθηµερινές 
δραστηριότητες όπως επιτραπέζια παιχνίδια κ.λ.π. 

� Συνελεύσεις µελών µε συµµετοχή της διοίκησης. 

 Εκτός των κέντρων διοργανώνονται: 
� Ηµερήσιες εκδροµές 
� Περίπατοι 
� Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 
� Συνεστιάσεις 
� Πολυήµερες εκδροµές, εσωτερικού και εξωτερικού 
� Θαλάσσια µπάνια 
� Κατασκηνώσεις 
� Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
� Παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. 

Σε όλα τα εξωτερικά προγράµµατα συνοδεύει  προσωπικό  και διευκολύνεται από την 
υπηρεσία για αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη και καλύτερη διεξαγωγή 
τους. Ο αριθµός  των πούλµαν είναι ανάλογος της οικονοµικής δυνατότητας του 
∆ήµου,  του αριθµού των µελών και δεν µπορεί να υπερβαίνει στις µονοήµερες τα 5 
πούλµαν και στις πολυήµερες τα 2 ανά ΚΑΠΗ. Στο τελευταίο πούλµαν κάθε 
προγράµµατος το κατώτερο όριο συµµετοχής είναι  τα  40 άτοµα, τα οποία για το λόγο 
αυτό, καταγράφονται προηγουµένως σε λίστα αναµονής. 

Στα θαλάσσια µπάνια, εκτός από το επιστηµονικό προσωπικό που συνοδεύει, είναι 
απαραίτητη και η συµµετοχή  1  ναυαγοσώστη (µε άδεια λιµεναρχείου)  ανά 250 άτοµα 
και  µε όριο συµµετοχής 9 (εννέα) πούλµαν συνολικά.  

Όλα τα µέλη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα των θαλάσσιων µπάνιων και των 
κατασκηνώσεων περνούν από προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Η ιατρική 
γνωµάτευση καταχωρείται στο αρχείο του ιατρείου και αντίγραφό της τους συνοδεύει 
και στις κατασκηνώσεις. 

Στις κατασκηνώσεις εάν ο αριθµός των ενδιαφεροµένων είναι µεγαλύτερος από τις 
θέσεις γίνεται κλήρωση. Μέλη που έχουν διαπιστωµένα από τον κοινωνικό λειτουργό 
κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα (ανασφάλιστοι και ΟΓΑ),  εξαιρούνται της 
κλήρωσης για τις κατασκηνώσεις και προηγούνται. Επιπλέον σε περίπτωση µεγάλου 
ενδιαφέροντος, προηγούνται στην κλήρωση τα µέλη που δεν είχαν συµµετοχή στην 
κατασκήνωση την προηγούµενη χρονιά. 

 

Παροχή φροντίδας στο σπίτι  

Στο πλαίσιο του στόχου των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων παρέχεται 
υπό προϋποθέσεις φροντίδα στο σπίτι µελών που διαπιστωµένα από τον Κοινωνικό 
Λειτουργό είναι άτοµα: 

α)  µη αυτοεξυπηρετούµενα 
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β)  που διαβιούν µόνα τους 
γ) το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης  

Η  παρεχόµενη βοήθεια συνίσταται σε: 
α)   κοινωνική εργασία 
β)   νοσηλευτική φροντίδα 
γ)   οικογενειακή βοήθεια 
δ)   φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση (σε ανασφάλιστα ή ασφαλισµένα στον ΟΓΑ 

µέλη). 
ε)   ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικών και λειτουργικών για την κάλυψη βασικών 

αναγκών 
στ) εκπαίδευση του οικείου περιβάλλοντος για τη συµµετοχή του στην 

αντιµετώπιση των εξειδικευµένων αναγκών φροντίδας. 

Προϋπόθεση για τη συγκεκριµένη παροχή είναι η πλαισίωση του ανθρώπινου 
δυναµικού των κέντρων από τις εµπλεκόµενες ειδικότητες (Κοινωνικός Λειτουργός, 
Νοσηλεύτρια ή Επισκέπτρια Υγείας, Φυσικοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, 
Οικογενειακός Βοηθός). Η συνεργασία  όλων των ειδικοτήτων είναι απαραίτητη και 
δεν νοείται υλοποίηση εάν ο αριθµός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν είναι 
επαρκής. 

 

Αρµοδιότητες υπηρετούντων υπαλλήλων 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Ο κοινωνικός λειτουργός στα ΚΑΠΗ ασχολείται µε όλες τις µεθόδους κοινωνικής 
εργασίας, που είναι: 

Α) Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα (ΚΕΑ) 
Β) Κοινωνική Εργασία µε Οµάδες (ΚΕΟ) 
Γ) Κοινωνική Εργασία µε Κοινότητα. (ΚΕΚ) 

 

Α) Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα  (ΚΕΑ) 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι εκείνος που υποδέχεται πρώτος κάθε 
ενδιαφερόµενο που γίνεται µέλος στο κέντρο.  Στην πρώτη αυτή επαφή (in take), 
γίνεται προσπάθεια   να  προσελκύσει τον ηλικιωµένο και να δηµιουργήσει κλίµα 
εµπιστοσύνης. 

Κατά την εγγραφή του µέλους στο ΚΑΠΗ  ο Κ.Λ. συµπληρώνει ένα κοινωνικό 
ιστορικό (συγκεντρώνει προσωπικά στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση, την 
οικονοµική, την κατάσταση υγείας, ενδιαφέροντα κ.λ.π.). ενώ ενηµερώνει το νέο 
µέλος για τις παροχές και τις δραστηριότητες του κέντρου και αν συντρέχει λόγος 
τον συνδέει µε τις άλλες ειδικότητες του ΚΑΠΗ (νοσηλεύτρια- γιατρό- 
φυσικοθεραπευτή- εργοθεραπευτή- οικογενειακή βοηθό). 

Τηρεί λοιπόν αρχείο µελών το οποίο ενηµερώνει, ταξινοµεί, αναλύει και φυλάσσει 
µε ασφάλεια απόρρητες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του από τα ίδια τα 
µέλη ή από το περιβάλλον τους. 

Η συλλογή αυτών των στοιχείων έχει δύο στόχους: 

� Τη διάγνωση της κοινωνικής κατάστασης του ηλικιωµένου και των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζει ούτως ώστε να προσδιορισθούν οι 
ανάγκες του και να καταρτισθεί πρόγραµµα δράσης για την επίλυσή τους. 

� Την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών για κοινωνικό 
σχεδιασµό. 

Στη συνέχεια µε  την επαφή που αναπτύσσεται ανάµεσα στα µέλη και τον Κ.Λ. 
διαπιστώνονται τα προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν. 

Κατόπιν ο Κ.Λ. γνωρίζοντας τις παροχές της εφαρµοσµένης κοινωνικής πολιτικής  

� συστήνει και καθοδηγεί τα άτοµα στις υπάρχουσες υπηρεσίες προκειµένου 
να αξιοποιήσουν τις παροχές τους.  
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� βοηθά τους εξυπηρετούµενους να εντοπίσουν τις διαθέσιµες πηγές για τις 
ανάγκες τους και τους εκπροσωπεί στην έγκριση των παροχών που 
ζητούν, όταν αυτές δεν είναι προσιτές γι’ αυτούς. Μεσολαβεί δηλ. µεταξύ 
εξυπηρετουµένων και κοινωνικών υπηρεσιών. 

� εξετάζει  από κοινού µε την κάθε περίπτωση τα ζητήµατα που την 
απασχολούν και συνεισφέρει στην επίλυσή τους. 

Επιπλέον ο κοινωνικός λειτουργός παρέχει συναισθηµατική στήριξη καθηµερινά 
αλλά και σε περιόδους κρίσης (ασθένεια ή θάνατο συγγενικού προσώπου), 
πραγµατοποιώντας και κατ΄ οίκον επισκέψεις. 

Τέλος εάν διαπιστώνεται αδυναµία αυτοϋπηρέτησης, ο κοινωνικός λειτουργός τον 
συνδέει µε τις ειδικότητες που µπορούν να του προσφέρουν υποστήριξη κατ΄οίκον 
και συντονίζει τις ενέργειες και τις δράσεις τους. 

 

Β) Κοινωνική Εργασία µε Οµάδες (ΚΕΟ)  

Η µέθοδος αυτή της κοινωνικής εργασίας αξιοποιεί την κύρια ιδιότητα του 
ανθρώπου να µετέχει σε οµάδες και µέσω της συµµετοχής του σε αυτές 
αναπτύσσεται βιολογικά και πνευµατικά, διαµορφώνει την προσωπικότητά του και 
τους τρόπους κοινωνικής συµπεριφοράς του. Το άτοµο εντασσόµενο σε οµάδες 
καλύπτει βασικές ανάγκες του για αγάπη – συντροφικότητα – ασφάλεια – έκφραση 
και επιβεβαίωση των ικανοτήτων του, αλλά και τις ανάγκες του για έκφραση της 
επιθετικότητας, του ανταγωνισµού και των συγκρούσεων. 

Ο κοινωνικός λειτουργός στα ΚΑΠΗ οργανώνει οµάδες  ενδιαφερόντων αλλά και 
επιµόρφωσης ενώ ο ρόλος του σε αυτές είναι µεσολαβητικός – υποστηρικτικός – 
συµβουλευτικός ή περιοριστικός. 

 

Γ) Κοινωνική Εργασία µε Κοινότητα (ΚΕΚ) 

Η κοινωνική εργασία µε Κοινότητα αποσκοπεί στην κινητοποίηση των µελών µε 
στόχο λειτουργώντας αυτά ως σύνολο, να αντιληφθούν την πραγµατική διάσταση 
των ζητηµάτων που τα απασχολούν, να τα αξιολογήσουν, να τα ιεραρχήσουν και 
να σχεδιάσουν µε κατάλληλο τρόπο την αντιµετώπισή τους. Η εφαρµογή της ΚΕΚ 
συµπίπτει µε τη δηµιουργία των κέντρων ανοικτής προστασίας βάζοντας τους 
στόχους αυτοβοήθειας και   αλληλοϋποστήριξης. 

Για το λόγο αυτό ο κοινωνικός λειτουργός συνεργάζεται µε τη συντονιστική 
επιτροπή µελών.   

Επίσης συνεργάζεται µε φορείς εντός και εκτός των ορίων του ∆ήµου.  

Οργανώνει ψυχαγωγικά και επιµορφωτικά προγράµµατα σε συνεργασία µε τις 
υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου. 

Τέλος έχει την ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση  εθελοντών 
καθώς και την διοικητική παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης  σπουδαστών 
της σχολής Κοινωνικής  Εργασίας. 

 

2. ΙΑΤΡΟΣ  

Ο Ιατρός στο ΚΑΠΗ  απασχολείται τουλάχιστον  δύο φορές την εβδοµάδα, ανάλογα µε 
τον αριθµό των µελών και τις ανάγκες του ΚΑΠΗ. Προσφέρει τις υπηρεσίες του Ιατρός 
- Παθολόγος ή άλλης σχετικής µε τις ανάγκες ειδικότητος. Αρµοδιότητα του Ιατρού 
είναι η παροχή ιατρικής φροντίδας, η παραποµπή µελών σε άλλες ειδικότητες 
σύσταση για παρακλινικές εξετάσεις και οδηγίες για φαρµακευτική αγωγή, 
συνταγογράφηση φαρµάκων καθώς και επίσκεψη στο σπίτι ανασφάλιστων, απόρων ή 
ασφαλισµένων στον ΟΓΑ σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής διαφωτίζουν και κατευθύνουν τα µέλη 
οργανώνοντας οµιλίες και συζητήσεις ενώ συµµετέχουν στην κατάρτιση διαφόρων 
προγραµµάτων συνεργαζόµενοι µε τα µέλη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας.  
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3. ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Η επισκέπτρια ή η νοσηλεύτρια υγείας συνεργάζεται µε τα µέλη της Υγειονοµικής 
Υπηρεσίας και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α)  Βοηθά τους Ιατρούς κατά  τις ηµέρες και τις ώρες που λειτουργεί το ιατρείο και 
ευθύνεται για τη φύλαξη και διαχείριση του φαρµακευτικού και υγειονοµικού 
υλικού. 

β)   Επισκέπτεται τα µέλη στο σπίτι τους και παρέχει οδηγίες και νοσηλευτικές 
φροντίδες.  

γ)  Ενηµερώνει για θέµατα ατοµικής και δηµόσιας υγείας και γενικά αναλαµβάνει 
κάθε θέµα υγείας που αφορά στα µέλη και σε ειδικές περιπτώσεις και τις 
οικογένειές τους (οµιλίες – συζητήσεις).  

δ)  ∆ιενεργεί σειρά προληπτικών εξετάσεων, σε συνεργασία µε τα νοσοκοµεία και 
τους άλλους υγειονοµικούς φορείς της ευρύτερης περιφέρειας (πρωτογενής, 
δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη). 

ε)  Συµµετέχει σε ανίχνευση, µελέτη και αξιολόγηση αναγκών υγείας στην Γ΄ ηλικία 
(Έρευνα). 

στ)  Συµβάλει στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και αξιολόγηση πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Στα πλαίσια αυτά διενεργεί µε 
ευθύνη τον προσυµτωµατικό έλεγχο (screening test) µε σκοπό την έγκαιρη 
διάγνωση νοσηµάτων (π.χ. ΗΚΓ- µετρήσεις Αρτηριακής Υπέρτασης- Σακχάρου 
– Χοληστερίνης, κ.α..) και follow -up. 

ζ)  Συµµετέχει σε εκπονούµενα από διάφορους φορείς προγράµµατα άσκησης 
αγωγής υγείας. 

η)  Συνεργάζεται µε δηµόσιες σχολές Επισκεπτριών Υγείας ή Νοσηλευτών Υγείας 
για την εκπαίδευση φοιτητών τους. 

θ) Συµµετέχει σε εκδηλώσεις του κέντρου (π.χ. εκδροµές – θαλάσσια µπάνια – 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.α.). 

 

4. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  

Η φυσικοθεραπεία εκτελείται από το φυσικοθεραπευτή ο οποίος ασκεί την αγωγή 
κατόπιν γραπτής εντολής του θεράποντος Ιατρού του µέλους. Τα χρόνια περιστατικά 
µπορούν να προσέρχονται και µε παραπεµπτικό του Ιατρού του ΚΑΠΗ. 

 Η φυσιοθεραπευτική αγωγή συνίσταται σε τρεις τοµείς: 
α)  Προληπτική 
β)  Συµβουλευτική 
γ)  Αποκατάσταση 

Ο αριθµός των συνεδριών καθορίζεται στις 10 (δέκα) κατά ασθενή, εκτός και εάν ο 
Φυσικοθεραπευτής κρίνει ότι η βαρύτητα του περιστατικού χρήζει επιπλέον συνεδρίες. 
Σε ηµερήσια βάση ο αριθµός των εξυπηρετουµένων ασθενών είναι συνάρτηση της 
σοβαρότητας των περιστατικών και  δεν µπορεί να ξεπερνά τα 12 (δώδεκα) άτοµα. 

Ο Φυσικοθεραπευτής έχει την εποπτεία του χώρου του εργαστηρίου και την ευθύνη 
της καλής λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων. 

Η φυσικοθεραπεία εκτελείται στο φυσικοθεραπευτήριο του ΚΑΠΗ και µόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις κατ΄οίκον σε ανασφάλιστους ή ασφαλισµένους στον ΟΓΑ.  

Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου στην υλοποίηση των 
εξωτερικών προγραµµάτων, ως συνοδός (υγειονοµικό προσωπικό). 

 

5. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Ο εργοθεραπευτής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α)  Την αξιοποίηση  και  δραστηριοποίηση των µελών για δηµιουργική 

απασχόληση και  παραγωγικό έργο.  
β)  Τη βοήθεια του µέλους, στην άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση στην ανάπτυξη  

ειδικών ενδιαφερόντων. 
γ)  Την παροχή των υπηρεσιών του στο χώρο του κέντρου αλλά και κατ΄οίκον 

ακόµη και σε µη µέλη, όταν υπάρχει ειδική ανάγκη και κατόπιν εντολής ιατρού. 
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δ)  Την οργάνωση και υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε συνεργασία 
µε τις υπόλοιπες ειδικότητες. 

Είναι στην ευχέρεια του να αποδέχεται ή όχι σπουδαστές ερθοθεραπείας και έχει τη 
διοικητική παρακολούθηση της πρακτικής τους άσκησης. 

 

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ Ή ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

Η οικογενειακή Βοηθός ή καθαρίστρια έχει: 
α)   την ευθύνη της καθαριότητας όλων των χώρων του κέντρου.  
β)  την ευθύνη της διατήρησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας όλου του 

εξοπλισµού της καντίνας και της λέσχης.  
γ)  συνεργάζεται µε τις άλλες ειδικότητες στην υλοποίηση των ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων. 
δ)  σε διαπιστωµένες από τον Κοινωνικό Λειτουργό περιπτώσεις προσφέρει τις 

υπηρεσίες της  κατ΄οίκον (όπως ελαφρύ µαγείρεµα, καθαριότητα, προµήθεια 
τροφίµων, πληρωµή λογαριασµών, ψώνια)».                                         

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

O Γραµµατέας ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                  
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 

Χ. Χατζηΐωάννου, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,                        
Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                  

Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,          
Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,            
Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Μ. Καναβός,                          

Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης,                    
Α. Χατζησαββίδης, ∆. Θωµαΐδου 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                            
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  

 

ΑΔΑ: 457ΡΩΚΥ-ΝΨΓ


