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Προοίμιο 

Με τον παρόντα Κανονιςμό,  ρυκμίηεται θ λειτουργία και διαχείριςθ των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν 
Αγακϊν του Διμου Ρατρζων που αφοροφν ςε: 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο Διμου Πατρζων,  

 Κοινωνικό Φαρμακείο Διμου Πατρζων και  

 Δομι υςςιτίων Διμου Πατρζων 

ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ «Δομι Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν: Κοινωνικό Ραντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρμακείο Διμου Ρατρζων» (κωδ. ΟΡΣ ΜΙS 5002188) που ζχει ενταχκεί ςτο Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδοσ 2014-2020 με τθν υπ’ αρικμ. 4731/31.10.2016 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ 
Ελλάδασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85). 

Ο κανονιςμόσ αυτόσ αποτελεί το πλαίςιο λειτουργίασ των ςυγκεκριμζνων δομϊν  και ορίηει τισ 
ελάχιςτεσ  προχποκζςεισ  λειτουργίασ τουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ  1  

φςταςθ, κοπόσ, Κανονιςτικό πλαίςιο 

Η λειτουργία των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν  εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ Ρολιτικισ του Διμου 
μασ  για όςο το δυνατό περιςςότερεσ κοινωνικζσ παροχζσ   και ζχει ωσ ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθν ανακοφφιςθ των ςυμπολιτϊν μασ που βρίςκονται ςε 
κατάςταςθ εξακλίωςθσ, με τθν ζμπρακτθ υλικι αλλθλεγγφθ μασ  και τθ ςυμπαράςταςι μασ, μζχρι και 
τθν ικανοποίθςθ όλων των αναγκαίων κοινωνικϊν αναγκϊν τουσ, ευαιςκθτοποιϊντασ και τουσ 
ςυνδθμότεσ μασ ςε αυτι τθ κατεφκυνςθ. 

Σκοπόσ λειτουργίασ των δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν είναι πρωταρχικά θ κάλυψθ βαςικϊν 
βιοτικϊν αναγκϊν των απόρων και οικονομικά αδφναμων πολιτϊν μασ. Συγκεκριμζνα οι παροχζσ 
ςε άπορεσ οικογζνειεσ και μοναχικά άτομα όπου αδυνατοφν να καλφψουν βαςικζσ και ςτοιχειϊδεισ 
ανάγκεσ τουσ τόςο ςε διατροφι, ζνδυςθ και φάρμακα.  

Η κάκε δομι εξειδικεφεται ςτθν παροχι ςυγκεκριμζνων ειδϊν κακϊσ δφναται να απευκφνεται και ςε 
άλλθ ομάδα πλθκυςμοφ. 

Φορζασ Υλοποίθςθσ των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν του Διμου Ρατρζων είναι ο Κοινωνικόσ 
Οργανιςμόσ του Διμου Ρατρζων. 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

Διοίκθςθ 

Οι δομζσ Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν διοικοφνται από τον Ρρόεδρο και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΤΕΩΝ. 

Για τθν λειτουργία των εν λόγω δομϊν ορίηεται με Απόφαςθ Ρροζδρου ο Υπεφκυνοσ των δομϊν και 
για τθν κάκε δομι ο Συντονιςτισ, για δε το Κοινωνικό παντοπωλείο, υπεφκυνοσ τθσ αποκικθσ του. 
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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  

Ωσ υπεφκυνοι για τθν εποπτεία, τθ διαχείριςθ και λειτουργία των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν  
ορίηεται αρμόδια Επιτροπι θ οποία αποτελείται από : 

 Τον/τθν  Ρρόεδρο ι Αντιπρόεδρο του ΚΟΔΗΡ 

 Τρεισ (3) ςφμβουλουσ από το ΔΣ του ΚΟΔΗΡ, που ορίηονται με απόφαςθ του ΔΣ του ΚΟΔΗΡ, εκ 
των οποίων ο ζνασ από τθν αντιπολίτευςθ   

 Τον υπεφκυνο των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν  

Αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ  

 Εποπτεφει τθν λειτουργία των δομϊν. 

 Εγκρίνει τον διαχειριςτικό απολογιςμό μαηί με τθν ζκκεςθ  πεπραγμζνων ςε τουλάχιςτον 
ετιςια  βάςθ και  τα παρουςιάηει ςτο ΔΣ του ΚΟΔΗΡ. Η Επιτροπι εγκρίνει με απόφαςι τθσ το 
διαχειριςτικό απολογιςμό. Η απόφαςθ αυτι κα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΟΔΗΡ. 

 υκμίηει κζματα λειτουργίασ των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν και όπου χρειάηεται 
ειςθγείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Οργανιςμοφ ςε ςυνεργαςία με τθν προϊςταμζνθ του 
Τμιματοσ Ευπακϊν Ομάδων του ΚΟΔΗΡ 
 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΕΩΝ : 
Για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων των δυνθτικά ωφελουμζνων ορίηεται αρμόδια επιτροπι θ οποία 

αποτελείται από τουσ κάτωκι: 

 Τρείσ εκπρόςωπουσ του ΔΣ του ΚΟΔΗΡ, ζνασ εκ των οποίων κα είναι ο πρόεδρόσ τθσ 

 Τον υπεφκυνο των δομϊν παροχισ βαςικϊν αγακϊν & 

 Τον εκάςτοτε Κοινωνικό Λειτουργό που ειςθγείται για τα αιτιματα των πολιτϊν (αναλόγωσ για 
πια δομι εξετάηονται τα αιτιματα) 
 

Αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων : 

 Ελζγχει τα δικαιολογθτικά  και εγκρίνει τθν κατάςταςθ των αιτοφντων για τθ κάκε δομι 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των αιτοφντων και τισ δυνατότθτεσ του φορζα 

 Απορρίπτει αιτοφντεσ που δεν πλθροφν τα κριτιρια ζνταξθσ 

 Διακόπτει τθν παροχι βοικειασ ςε οποιονδιποτε δικαιοφχο που : 

            -Ραραβεί τον παρόντα κανονιςμό        

            -Αρνθκεί τθν επανεξζταςι του            

           -Δθμιουργεί προβλιματα ςτουσ υπαλλιλουσ και ςτο χϊρο των Δομϊν. 

Λόγω τθσ ανάγκθσ διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων των αιτοφντων αλλά και τθσ τιρθςθσ αρχείου 
ςτο οποίο περιλαμβάνονται ευαίςκθτα κοινωνικά χαρακτθριςτικά τουσ, είναι απαραίτθτο να 
τθρθκοφν οι διατάξεισ περί απορριτου και ωσ εκ τοφτου τα δεδομζνα αυτά κα διαχειρίηονται οι 
Κοινωνικοί Λειτουργοί του τμιματοσ οι οποίοι κα καταρτίηουν τθν τελικι κατάςταςθ δικαιοφχων που 
κα εγκρίνεται από τθν Επιτροπι . 
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 Η Επιτροπι κα ςυνεδριάηει τουλάχιςτον ανά τρίμθνο, αλλά και όςεσ φορζσ χρειαςτεί να 
εξεταςτοφν ζκτακτεσ περιπτϊςεισ ι τροποποιιςεισ, μεταβολζσ.         

 Τθν επιτροπι τθ ςυγκαλεί ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ ι ο υπεφκυνοσ των Δομϊν  

.         

ΑΡΘΡΟ 3 

Ζδρα - Χϊροι  

Ωσ ζδρα των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν ορίηεται θ πόλθ τθσ Ράτρασ. Είναι δυνατι θ λειτουργία 
υπθρεςιϊν ι  παραρτθμάτων ςε αποκεντρωμζνεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ. 

Ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τον Κοινωνικό Οργανιςμό μεριμνά για τθν διάκεςθ ι τθν ενοικίαςθ των 
κατάλλθλων χϊρων για τισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ τθσ δομισ και τθν απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι. 

Συγκεκριμζνα  για τθν κάκε Δομι απαιτοφνται οι ελάχιςτοι χϊροι όπωσ : 

Κοινωνικό Ραντοπωλείο: 
 1 αποκικθ – και πρατιριο διανομισ 
 1 γραφείο διοίκθςθσ 
 1 γραφείο υπευκφνου τθσ δομισ 
 1 γραφείο Κοινωνικοφ Λειτουργοφ και λοιπϊν ειδικοτιτων 
 1  χϊρο αναμονισ κοινοφ 
 χϊρουσ υγιεινισ για το προςωπικό και το κοινό 

Κοινωνικό Φαρμακείο : 

 1 γραφείο Κοινωνικοφ Λειτουργοφ - Φαρμακοποιοφ 
 1 αποκικθ φαρμάκων με ψυγείο 
 1  χϊρο αναμονισκοινοφ 
 χϊρουσ υγιεινισ για το προςωπικό και το κοινό 

 
Δομι Συςςιτίων : 
 Μαγειρείο - παρακευαςτιριο με παροχζσ και για γκάηι - αζριο / φρεάτια  
 Χϊροσ πλφςθσ ςκευϊν με  γοφρνεσ και πάγκο inox ςτθν ςειρά και φρεάτια  
 Αποκικθ υλικϊν.  
 Χϊροσ διανομισ φαγθτϊν 
 1 γραφείο 
 Χϊροι υγιεινισ - τουαλζτεσ για το προςωπικό και το κοινό.  

 
Οι χϊροι παραςκευισ και διανομισ φαγθτοφ κα πρζπει να πλθροφν τισ βαςικζσ προδιαγραφζσ 
υγιεινισ και αςφάλειασ για τθν μαηικι εςτίαςθ. 
 
Πλοι οι χϊροι των δομϊν παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν κα ζχουν πλιρθ προςβαςιμότθτα ςε Άτομα με 
Αναπθρία (ράμπεσ, αςανςζρ κατάλλθλα κλπ) και κα πλθροφν τουσ κανόνεσ του Γενικοφ Οικοδομικοφ 
Κανονιςμοφ. 
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Οι προαναφερόμενεσ δομζσ μποροφν να τθροφν κοινοφσ χϊρουσ αναμονισ κοινοφ και υγιεινισ 
προςωπικοφ και κοινοφ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
Ωράριο Λειτουργίασ 
 
Το ωράριο λειτουργίασ διαφοροποιείται για τθν κάκε δομι με βάςθ τισ ανάγκεσ που ζρχεται να 
καλφψει. Συγκεκριμζνα : 
Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο κα λειτουργοφν κακθμερινά από ϊρεσ 8:00-
16:00 κακθμερινά από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 
Το Συςςίτιο κα λειτουργεί κακθμερινά πζντε  (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα - Δευτζρα Ραραςκευι – και ςε 
2 (δφο) βάρδιεσ πρωί απόγευμα από 7μπ. – 10μμ.  
 
Το ωράριο αυτό και οι μζρεσ λειτουργίασ δφναται να αλλάξει για τθν ικανοποίθςθ εκτάκτων αναγκϊν   
μετά από  απόφαςθ του προζδρου του  ΔΣ του ΚΟΔΗΡ. 
 
Με Απόφαςθ Ρροζδρου δφναται να ορίηεται για ςυγκεκριμζνο διάςτθμα ωράριο εξυπθρζτθςθσ 
κοινοφ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (πχ εκδθλϊςεισ ςτθν κοινότθτα, μεγάλοσ όγκοσ επεξεργαςίασ 
υλικοφ) 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Οργάνωςθ και Λειτουργία  

 

ΚΑΡΣΑ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

Για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία των δομϊν και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των δικαιοφχων  
κεςμοκετείται θ ζκδοςθ Κάρτασ Δομϊν Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν. 

Η Κάρτα εκδίδεται από τισ Δομζσ Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Κοινότθτασ 
του Διμου Ρατρζων. 

Ζχει ιςχφ ζωσ ζνα χρόνο και κα ανανεϊνεται με ευκφνθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ εφ’ όςον  δεν ζχει 
αλλάξει οι κοινωνικο- οικονομικι κατάςταςθ των δικαιοφχων.  Για τθν μεταβολι ι μθ τθσ κοινωνικο-
οικονομικισ κατάςταςθσ ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να προςκομίςει εκ νζου τα πρόςφατα 
δικαιολογθτικά οικονομικισ και εργαςιακισ  του κατάςταςθσ.  

Η κάρτα εκδίδεται ςτο όνομα ενόσ δικαιοφχου αλλά αφορά  ςτο νοικοκυριό -  ςυνοικοφντα μζλθ.  

Ο δικαιοφχοσ τθσ κάρτασ μπορεί να ορίςει και ςυνδικαιοφχο μζλοσ του νοικοκυριοφ. 

 

Στθν ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΟΧΩΝ  κα αναγράφεται : 

 το Ονοματεπϊνυμο του Δικαιοφχου ι και του ςυνδικαιοφχου 

 ο αρικμόσ των μελϊν του νοικοκυριοφ & 

 θ/οι  δομι/ζσ που κα εγκρίνεται θ ζνταξι του. 



        Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης  Εσρωπαϊκής Ένωζης  
Ε.Π Δσηικής Ελλάδος 2014-2020 

     ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 

 
 

 

 Χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ κάρτασ 

 το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του δικαιοφχου 

Επίςθσ με τθν ζκδοςθ τθσ Κάρτασ Κοινωνικϊν Ραροχϊν οι δικαιοφχοι κα ζχουν  τθν δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ ςε μια ςειρά από δομζσ και υπθρεςίεσ του Διμου Ρατρζων και άλλων φορζων που κα 
υπάρξει ςυνεργαςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Δικαιοφχοι - Προχποκζςεισ 

Δικαιοφχοι των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν αγακϊν κα είναι:  

 Μακροχρόνια άνεργοι 
 Είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ και ομογενείσ, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Διμου μασ. 
 Αλλοδαποί που κατοικοφν μόνιμα ςτο Διμο μασ  
 μοναχικά άτομα άνω των  40 ετϊν,  
 άτομα με αναπθρία πιςτοποιθμζνθ με ποςοςτό 50% και πάνω ι άλλουσ λόγουσ που κρίνει θ 

υπθρεςία για αδυναμία εργαςίασ 
 οικογζνειεσ - νοικοκυριά (ςυνοικοφντα μζλθ), οι οποίοι είναι άποροι ι  οικονομικά αδφναμοι 

βάςθ των παρακάτω κριτθρίων. 
Στα νοικοκυριά ι ςυνοικοφντα μζλθ περιλαμβάνονται οι γονείσ τα ανιλικα ι προςτατευόμενα 
τζκνα κακϊσ και άλλα ενιλικα μζλθ. 

 Στθ δομι ςυςςιτίων, κοινωνικοφ φαρμακείου, εντάςςονται  περιςταςιακά πρόςφυγεσ και 
μετανάςτεσ οι οποίοι μετακινοφνται και είναι διερχόμενοι από το Διμο  μασ . 
 

Οι δικαιοφχοι τροφίμων του προγράμματοσ ΤΕΒΑ ι άλλου ςυγχρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ 
παροχισ βαςικϊν αγακϊν δεν εντάςςονται ςτισ δομζσ ςίτιςθσ - Κοινωνικό Ραντοπωλείο και Συςςίτια, 
για όςο διάςτθμα βρίςκεται ςε ιςχφ το πρόγραμμα και χορθγεί τρόφιμα και βαςικά υλικά 
τουλάχιςτον 3 φορζσ το χρόνο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ εντάςςονται εφόςον τθροφν τα  οικονομικά 
και άλλα κριτιρια που προβλζπονται ςτο παρόν κανονιςμό. 

 

Οικονομικά κριτιρια  

 

ΑΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΝΟΙΚΟΚΥΙΟΥ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

1 375 4.500 € 

2 583 7.000 € 

3 708 8.500 € 

4 833 10.000 € 

5 και άνω 916 11.000 € 
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Κφριο κριτιριο ζνταξθσ των δικαιοφχων είναι το ετιςιο πραγματικό και όχι τεκμαρτό ειςόδθμα, ςε 
ςυνάρτθςθ με το τρζχον μθνιαίο ειςόδθμα. 

Λαμβάνονται υπόψθ επιπλζον παράγοντεσ όπωσ θ οικογενειακι κατάςταςθ, π.χ. μονογονεϊκι 
οικογζνεια, πολυτεκνία, τα κοινωνικά προβλιματα, ςυγκεκριμζνα θ   ανεργία, αςτεγία, τα 
προβλιματα υγείασ και αναπθρίασ, οι ςυνκικεσ ςτζγαςθσ. 

Στο ειςόδθμα αυτό περιλαμβάνονται κάκε είδουσ επιδόματα (Αναπθρίασ, τζκνων, ΟΑΕΔ  κλπ) κακϊσ 
και το Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ. 

 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  

Η ζνταξθ ςτο Κοινωνικό Ραντοπωλείο προχποκζτει το ετιςιο ςυνολικό ειςόδθμα από μερίςματα-
τόκουσ κατακζςεων (το οποίο αναγράφεται ςτθ φορολογικι διλωςθ) να μθν ξεπερνά το ποςό των 
100 ευρϊ (ςυνολικά για όλα τα μζλθ που κατοικοφν ςτο ίδιο ςπίτι). 

 

Λοιπά κριτιρια : 

ΥΡΑΞΗ ΙΧ 

Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςοτζρων ΙΧ, προςκομίηεται μεταβίβαςθ άδειασ ι κατάκεςθ πινακίδων ι 
πιςτοποιθτικό καταςτροφισ. 

Επιπλζον ο δικαιοφχοσ δφναται να προςκομίςει βεβαίωςθ οφειλϊν τελϊν κυκλοφορίασ από τθν 
αρμόδια ΔΟΥ ςε περίπτωςθ που αδυνατεί να το αποςφρει λόγω χρεϊν. 

 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Δεν είναι εφικτό να ενταχκοφν νοικοκυριά που ζχουν αγοράςει ςπίτι τον τελευταίο χρόνο, εκτόσ 
εξαιρετικϊν οικογενειακϊν προβλθμάτων. 

Λαμβάνεται υπ' όψιν το φψοσ του ενοικίου ςε ςυνάρτθςθ με τα μζλθ και τα ειςοδιματα του 
νοικοκυριοφ. 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΟΜΕ 

Ακροιςτικά με τα παραπάνω κριτιρια  κα πρζπει να πλθροφνται οι παρακάτω προχποκζςεισ για τθν 
ζνταξι τουσ ςτισ εν λόγω δομζσ: 

Κοινωνικό Φαρμακείο : 

Δικαιοφχοι είναι : 

 Αναςφάλιςτοι και λοιποί πολίτεσ που δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να καλφψουν τα φάρμακά 
τουσ από αςφαλιςτικό ταμείο. 
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 Άποροι πολίτεσ, αςφαλιςμζνοι ι αναςφάλιςτοι, που δεν μποροφν να καλφψουν τθν 
ςυμμετοχι τουσ  ςτα φάρμακα. Στθν περίπτωςθ αυτι κα προςκομίηουν τισ απαραίτθτεσ 
ιατρικζσ ςυνταγζσ με το ενδεικτικό κόςτοσ των φαρμάκων. 

 άτομα που αντιμετωπίηουν αιφνιδίωσ προβλιματα και χριηουν άμεςθ ςτιριξθ (τζτοιεσ 
περιπτϊςεισ δφναται να ορίηονται εκτάκτωσ).  

 ωφελοφμενοι του ΚΕΑ/ΤΕΒΑ  
 δικαιοφχοι/αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ, πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ . 

 

υςςίτια  

Δικαιοφχοι είναι : 

 Άςτεγοι πολίτεσ ι πολίτεσ που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ αςτεγίασ και δεν μποροφν να ζχουν 
πρόςβαςθ ςε μαγειρεμζνο φαγθτό ι και πρόςφυγεσ – μετανάςτεσ που είναι διερχόμενοι από 
τθν πόλθ μασ. 

 Ρολίτεσ που ζχουν αναπθρία ι άλλο λειτουργικό πρόβλθμα ςτθν κακθμερινι τουσ διαβίωςθ 
και δεν τουσ επιτρζπει να μαγειρζψουν 

 Ρολίτεσ και οικογζνειεσ που δεν ζχουν ρεφμα ι άλλθ εςτία (πχ γκάηι) για να μαγειρζψουν 
κακθμερινά. 

 Ζτοιμα γεφματα δφναται να διακζτονται ςε λαϊκά  εςτιατόρια που κα λειτουργοφν με τθν 
ευκφνθ του Διμου ι του Κοινωνικοφ οργανιςμοφ. 

 Δφναται θ παραςκευι ι διάκεςθ ζτοιμου γεφματοσ να γίνεται από τθ δομι ςυςςιτίων για τισ 
παιδικζσ καταςκθνϊςεισ του διμου μασ. 
 

Σε κάκε περίπτωςθ ο αρμόδιοσ Κοινωνικόσ Λειτουργόσ που ειςθγείται το αίτθμα του πολίτθ μπορεί 
να προτείνει τθν ζνταξθ ι μθ ςτισ δομζσ τεκμθριϊνοντασ τθν πρόταςι του ςε ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ 
και άλλεσ ςυνκικεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

Από τισ Δομζσ Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν δφναται να παρζχονται τα παρακάτω είδθ βάςθ των 
δυνατοτιτων του φορζα και τθσ δομισ  : 

Κοινωνικό Ραντοπωλείο : 

 Τρόφιμα μακράσ διαρκείασ 
 Κρζασ - πουλερικά 
 Τυρί 
 Φροφτα και λαχανικά 
 Είδθ κακαριότθτασ και ατομικισ υγιεινισ 
 οφχα - παιχνίδια - βιβλία ςε ςυνεργαςία με τθν Δθμοτικι Ιματιοκικθ 
Τα ανωτζρω διατίκενται ςτισ διανομζσ, που γίνονται κάκε μινα ι ανά δίμθνο, αναλόγωσ και των 
υπαρχόντων προϊόντων. Εκτάκτωσ χορθγοφνται ςε δικαιοφχουσ ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ.  
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Κοινωνικό Φαρμακείο : 

 Φάρμακα 
 Ραραφαρμακευτικά είδθ 
 Υγειονομικό υλικό 

Τα ανωτζρω χορθγοφνται ςε μθνιαία βάςθ ι αναλόγωσ των αναγκϊν του δικαιοφχου. 
 

Συςςίτια: 

 μαγειρεμζνο φαγθτό ςε μερίδεσ 
 ψωμί 
 φροφτα / λαχανικά 

 
Τα ανωτζρω διανζμονται κακθμερινά ςτουσ δικαιοφχουσ, καλφπτοντασ ι δυνατό και το 
φαγθτό του ςαββατοκφριακου και των αργιϊν, που κα δίνεται τθν προθγοφμενθ κακθμερινι 
αυτϊν 

Ρροϊόντα τα οποία είναι ευπακι και δεν μποροφν να ελεγχκοφν οι ςυνκικεσ ςυντιρθςισ τουσ ι 
αμφιςβθτείται θ ποιότθτά τουσ δεν μποροφν να γίνουν αποδεκτά από τισ Δομζσ . 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Δικαιολογθτικά:  

Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ των ενδιαφερόμενων κρίνονται απαραίτθτα τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 

Τποχρεωτικά Δικαιολογθτικά 
- Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, ςφμφωνα με τυποποιθμζνο υπόδειγμα αίτθςθσ που χορθγεί θ 

αρμόδια υπθρεςία του ΚΟΔΗΡ 
- Φωτοτυπία Αςτυνομικισ  ταυτότθτασ. 
- Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τελευταίου εξαμινου 
- Βεβαίωςθ μόνιμου κάτοικου Διμου Ράτρασ.  
- Αποδεικτικό ανανζωςθσ ανεργίασ ΟΑΕΔ ι μιςκοδοςία ι απόκομμα ςφνταξθσ  
- Διλωςθ Φορολογικοφ Ζτουσ Ε1  και Ε9 / Για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ Ε3  

 

Δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθν κατάςταςθ του υποψθφίου- δυνθτικοφ 
δικαιοφχου:  

- Αςφαλιςτικό βιβλιάριο. 
- Απόφαςθ Επιδότθςθσ από τθν Ρρόνοια. 
- Ριςτοποιθτικό ιατρικισ κατάςταςθσ (ςε περίπτωςθ χρόνιασ πάκθςθσ) 
- Γνωςτοποίθςθ αποτελζςματοσ αναπθρίασ ΚΕΡΑ 
- Συμβόλαιο μίςκωςθσ ι και απόδειξθ ενοικίου. 
- Για ειςοδιματα από μιςκϊςεισ Ε2 
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- Διαηευκτιριο  ι ζγγραφο διάςταςθσ, επιμζλεια τζκνων και ποςό διατροφισ αν καταβάλλεται 
- Βεβαιϊςεισ ςπουδϊν, ςτρατοφ κλπ προςτατευόμενων τζκνων. 
- Βεβαίωςθ δανείου πρϊτθσ κατοικίασ.  
- Εγκεκριμζνθ αίτθςθ ΚΕΑ (Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ).  
- Νόμιμα δικαιολογθτικά για μετανάςτεσ, ομογενείσ  
- Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό κρικεί απαραίτθτο να ηθτθκεί κατά περίπτωςθ. 

Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό κεωρείται αναγκαίο κατά τθν κρίςθ του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ 
και τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Με τθν ζκκεςθ του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ και τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 
μπορεί να ενταχκεί ςτισ δομζσ άτομο ι νοικοκυριό για κοινωνικοφσ λόγουσ ακόμθ και αν δεν 
πλθροφνται κάποια από τα παραπάνω κριτιρια. 

Οι πολίτεσ οι οποίοι επιλζγονται να ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα κοινωνικισ ςτιριξθσ, κα πρζπει 
να ενθμερϊςουν άμεςα τθν Υπθρεςία για οποιαδιποτε αλλαγι των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων.  

Τα παραπάνω δικαιολογθτικά αφοροφν όλα τα μζλθ τα οποία ηουν κάτω από τθν ίδια ςτζγθ.  

Η υπθρεςία κα διαςφαλίηει τθν τιρθςθ του απορριτου για τα προςωπικά δεδομζνα των αιτοφντων.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Προμικεια και Ζλεγχοσ Ποιότθτασ Προϊόντων  

Τα προϊόντα των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν  προζρχονται από: 

 Από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Ρατρζων και του ΚΟΔΗΡ 

 Από ευρωπαϊκά ι εκνικά προγράμματα για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ 

 Δωρεζσ και χορθγίεσ ιδιωτϊν με προςφορά προϊόντων  

 Χορθγίεσ εκελοντϊν, ςυλλόγων, ςχολείων, ιδρυμάτων κ.α. 

Ρροσ εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ των δικαιοφχων καταναλωτϊν ορίηονται υπεφκυνοι ςτθν κάκε δομι που 
φροντίηουν ϊςτε τα παρεχόμενα ςτουσ δικαιοφχουσ είδθ να πλθροφν τα βαςικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ 
και υγιεινισ. 

Για τα τρόφιμα του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου, υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των τροφίμων 
(θμερομθνία λιξθσ, κατάςταςθ τροφίμων κλπ) είναι ο Υπεφκυνοσ τθσ Αποκικθσ Τροφίμων. Αν και εφ' 
όςον κρίνει ο Υπεφκυνοσ Αποκικθσ ότι χρειάηεται περαιτζρω ζλεγχοσ ενθμερϊνει ςχετικά τον 
πρόεδρο του ΔΣ του ΚΟΔΗΡ, για να γίνουν αν χρειαςτεί οι ανάλογεσ ενζργειεσ προσ τθν αρμόδια 
Υγειονομικι Υπθρεςία του νομοφ. 

Για τθν ποιότθτα και τθν κατάςταςθ  των φαρμάκων είναι υπεφκυνοσ ο φαρμακοποιόσ του 
Κοινωνικοφ Φαρμακείου. 

Στθν δομι Συςςιτίων για τον ζλεγχο των πρϊτων υλϊν που ειςάγονται ςτθν δομι είναι υπεφκυνοσ ο 
Συντονιςτισ μάγειρασ. Ο εκάςτοτε μάγειρασ είναι αρμόδιοσ και για τθν ποιότθτα του φαγθτοφ που 
δίδεται ςτουσ δικαιοφχουσ. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ακαταλλθλότθτα προϊόντων : 
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 αν αυτά είναι από προμθκευτι  του Οργανιςμοφ ακολουκείται θ προβλεπόμενθ από το νόμο 
διαδικαςία 

 αν είναι από προςφορζσ - χορθγίεσ κλπ γίνεται ςχετικι αναφορά ςτον  Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ 
Διαχείριςθσ των Δομϊν και  μετά από ζγκριςι του καταςτρζφονται ςυντάςςοντασ και το 
αντίςτοιχο πρωτόκολλο καταςτροφισ. 
 

Ειδικά για τα προϊόντα του Κοινωνικοφ Φαρμακείου το προςωπικό τθσ Δομισ εφαρμόηει ποιοτικό 
ζλεγχο ςτα προςκομιςκζντα φάρμακα ι ιατροφαρμακευτικά αναλϊςιμα ελζγχοντασ: τθν θμερομθνία 
λιξθσ, τθν κατάςταςθ του περιεχομζνου και τθσ ςυςκευαςίασ, το είδοσ του φαρμάκου και τον τρόπο 
αποκικευςθσ του. Εν ςυνζχεια, καταγράφονται, ταξινομοφνται και τοποκετοφνται ςε προκικεσ 
ανάλογα με τθν κατθγορία του φαρμάκου ι ςτο ψυγείο. Τα φάρμακα που ανικουν ςτισ κατθγορίεσ 
βάςει των Νόμων 1729/1987 & 3549/2006 ι αποκλείονται ςτον ποιοτικό ζλεγχο (όπωσ 
χρθςιμοποιθμζνα κολλφρια, αλοιφζσ, κρζμεσ, ςιρόπια, φιαλίδια, βρογχοδιαςταλτικά ειςπνεόμενα, 
ινςουλίνεσ) καταγράφονται και οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ-καταςτροφι (καταγραφι ςτο Βιβλίο 
Ανακφκλωςθσ Φαρμάκων: Ρρόγραμμα Ρεριβαλλοντολογικά Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ Οικιακϊν 
Φαρμάκων)  
Τα φάρμακα που κα χορθγοφνται από το κοινωνικό φαρμακείο,  κα προζρχονται από δωρεζσ – 
χορθγίεσ, πολιτϊν, ςυλλόγων, φορζων, ιδιωτικϊν και δθμοςίων νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων. 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο όπωσ και  ςτο Κοινωνικό Φαρμακείο γίνεται υποχρεωτικά 
απογραφι όλων των υλικϊν και προϊόντων ςτο τζλοσ εκάςτου  ζτουσ και υποβάλλεται μαηί με 
τον ιςοςκελιςμό  τουσ (ιςοηφγιο) για ζγκριςθ του Δ. του ΚΟΔΗΠ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

τελζχωςθ - Προςωπικό  

Σο προςωπικό γενικά των δομϊν εξυπθρετεί τουσ δικαιοφχουσ, αντιμετωπίηει με τον ανάλογο 
ςεβαςμό και ευαιςκθςία τα προβλιματά τουσ, τουσ ςυμπαραςτζκεται.  Μεριμνά για τθν 
κατάλλθλθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςι τουσ για όλα τα ηθτιματα, που τουσ αφοροφν. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ  
 Τουλάχιςτον 2 Κοινωνικοφσ  Λειτουργοφσ εκ των οποίων ο ζνασ Συντονιςτισ 
 2 διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ  - ζνασ εξ αυτϊν υπεφκυνοσ αποκικθσ 
 1 τουλάχιςτον υπάλλθλο Γενικϊν Κακθκόντων 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  

 1 Κοινωνικό Λειτουργό 
 1 Φαρμακοποιό- ςυντονιςτι τθσ δομισ 

ΤΙΣΙΑ 

 2 μάγειρεσ - ζνασ εξ αυτϊν κα είναι ο ςυντονιςτισ τθσ δομισ 
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 2 βοθκοφσ μαγείρουσ 
 1 οδθγό 
 1  υπάλλθλο γενικϊν κακθκόντων 

 

Για τθν επιλογι των δικαιοφχων των ςυςςιτίων υπεφκυνοσ κα είναι ο κοινωνικόσ λειτουργόσ  που κα 
ορίςει ο υπεφκυνοσ τθσ δομισ. 

 Η λειτουργία του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου δφναται να ςτθρίηεται επιπλζον εφόςον είναι αναγκαίο 
και ιδιαίτερα ςε μεγάλεσ δράςεισ, π.χ. του προγράμματοσ ΤΕΒΑ κ.α. ςε : 

 Εργαηόμενουσ του Διμου, αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου, που κα τουσ  οριςτοφν οι ςχετικζσ 
αρμοδιότθτεσ 

 Εργαηόμενοι ςε προγράμματα ευρωπαϊκά ι άλλα που ςυμμετζχει ο φορζασ για τθν ςτιριξθ 
τθσ δομισ 

 Εκελοντζσ του τμιματοσ εκελοντιςμοφ του Διμου Ρατρζων  

 Εκελοντζσ ςυλλόγων ι φορζων, π.χ. περιςταςιακά ςτισ μεγάλεσ δράςεισ, ςυλλόγων 
εργαηομζνων, πολιτιςτικϊν ςυλλόγων, Ερυκροφ Σταυροφ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 
Αρμοδιότθτεσ - Κακικοντα Προςωπικοφ  

Τπεφκυνοσ  Δομϊν Παροχισ Τπθρεςιϊν 

1. Ζχει τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ των Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν , ενϊ παράλλθλα 
κατευκφνει και ελζγχει όλο το εκελοντικό προςωπικό για τθν καλι εκπλιρωςθ των κακθκόντων 
τουσ.  

2. Συνεργάηεται με τουσ Συντονιςτζσ τθσ κάκε Δομισ για τθν Εφρυκμθ λειτουργία τουσ και προωκεί 
τα κζματα προσ επίλυςθ ςτο αρμόδιο κάκε φορά όργανο. 

3. Δια των Συντονιςτϊν ελζγχει το ωράριο και το ζργο του προςωπικοφ των δομϊν  
4. Αποδζχεται παράπονα ι δυςκολίεσ πολιτϊν και φροντίηει για τθν επίλυςι τουσ. 
5. Συνεργάηεται με το Κζντρο Κοινότθτασ προκειμζνου να υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα των δομϊν 

και δράςεων και όχι επικάλυψθ. 
6. Συμμετζχει και παρακολουκεί το διοικθτικό ζργο των δομϊν προκειμζνου να τθροφνται οι 

κανόνεσ διοίκθςθσ και παρακολοφκθςθσ του Ζργου "Δομζσ Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν" 
7. Ελζγχει τα ςτοιχεία που αποςτζλλονται ςτθν εκάςτοτε Διαχειριςτικι Αρχι. 
8. Υποςτθρίηει το ζργο τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ των Δομϊν. 
9. Επικοινωνεί με τουσ πικανοφσ χορθγοφσ και με άλλουσ φορείσ ι οργανϊςεισ ι πολίτεσ που 

κζλουν να προςφζρουν ςτισ Δομζσ. 
10. Φροντίηει για τθν τιρθςθ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων. 
11. Σε ςυνεργαςία με τουσ Συντονιςτζσ παρακολουκεί τθν τιρθςθ των βιβλίων και του αρχειακοφ 

υλικοφ τθσ δομισ. 
 

Τπεφκυνοσ τθσ Αποκικθσ Σροφίμων και λοιπϊν ειδϊν 
1. Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ και διανομι των παρεχόμενων αγακϊν και     προϊόντων  
2. Ραραλαμβάνει τα προϊόντα που αγοράηονται ι προςφζρονται ςτο Κοινωνικό Ραντοπωλείο  
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3. Είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των παρεχόμενων τροφίμων και λοιπόν ειδϊν. 
4. Επιμελείται του προγραμματιςμοφ, τθσ προετοιμαςίασ και τθσ οργάνωςθσ των διανομϊν 
5. Ζχει τθν ευκφνθ για τα ειςερχόμενα και τα εξερχόμενα προϊόντα ςτθν αποκικθ τροφίμων 
6. Μεριμνά για τθν μεταφορά των προϊόντων από και προσ τθν αποκικθ τροφίμων 
7. Μεριμνά για τθν κατάλλθλθ ςυντιρθςθ, διατιρθςθ των προϊόντων ςτθν αποκικθ  τροφίμων και 

λοιπϊν ειδϊν.      
8. Ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν/τον υπεφκυνθ/ο τθσ δομισ για τισ ελλείψεισ ςε προϊόντα ςτθν αποκικθ.  
1. Τθρεί το θλεκτρονικό αρχείο τθσ αποκικθσ  
2. Τθρεί τα απαραίτθτα ζγγραφα (δελτίο παραλαβισ, βιβλίο ειςαγωγισ ςτθν αποκικθ, βιβλίο 

εξαγωγισ προϊόντων κλπ).  
3. Φροντίηει για τθν τιρθςθ του βιβλίου παραλαβισ προϊόντων από τουσ δικαιοφχουσ. 
 

Κοινωνικόσ Λειτουργόσ: 
1. Αποδοχι των αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν που κατακζτουν οι πολίτεσ για τθν εγγραφι τουσ 

ςτισ δομζσ παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν. 
1. Φροντίηει για τθν προκαταρκτικι λιψθ Κοινωνικοφ Ιςτορικοφ ςε ςυνεργαςία με τουσ Κοινωνικοφσ 

Λειτουργοφσ του Κζντρου Κοινότθτασ Διμου Ρατρζων 
2. Ενθμερϊνει  τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για τα δικαιολογθτικά εγγραφισ 
3. Ραίρνει τισ απαραίτθτεσ ςυνεντεφξεισ από τουσ υποψιφιουσ δικαιοφχουσ. 
4. Ρραγματοποιεί κατ’ οίκον επιςκζψεισ, όταν κρίνεται αναγκαίο  ϊςτε να αποκτάται πιο 

ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ του ενδιαφερόμενου. 
5. Συγκεντρϊνει και αξιολογεί όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά τα οποία προςκομίηουν ςτθν 

Υπθρεςία οι ενδιαφερόμενοι. 
6. Ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ των ατομικϊν φακζλων των δικαιοφχων. 
7. Με βάςθ τα κριτιρια που ζχουν τεκεί και με τθν επιπλζον κοινωνικι ςκιαγράφθςθ των 

υποψθφίων, πιςτοποιεί αν κάποιοσ δικαιοφχοσ είναι κάτω από το «όριο τθσ φτϊχιασ» ι όχι. 
8. Επικοινωνεί με όλεσ τισ ςχετικζσ οργανϊςεισ και υπθρεςίεσ ςε κζματα που αφοροφν τουσ 

υποψιφιουσ δικαιοφχουσ. Ρραγματοποιεί επίςκεψθ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και ςυνεργάηεται μαηί 
τουσ όταν υπάρχει ανάγκθ. 

9. Ραραπζμπει τουσ δικαιοφχουσ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ για τα κζματά τουσ. 
10. Επικοινωνεί με τουσ δικαιοφχουσ ςε τακτά διαςτιματα και επανεξετάηει τθν κοινωνικο-

οικονομικι κατάςταςι τουσ κάκε χρόνο. 
11. Ραρζχει ατομικι και ομαδικι ςυμβουλευτικι όπου χρειάηεται ι ςυνεργάηεται με το αρμόδιο 

Γραφείο του Οργανιςμοφ ι άλλων υπθρεςιϊν. 
12. Τθρεί το θλεκτρονικό αρχείο τθσ δομισ και ειδικά αυτό που ζχει ςχζςθ με τα ςτοιχεία των 

εξυπθρετοφμενων. 
13. Επεξεργάηεται τα ςτοιχεία των δικαιοφχων για τισ ανάγκεσ και τουσ ςκοποφσ τθσ δομισ. 
14. Συνεργάηεται με όλουσ τουσ τοπικοφσ φορείσ και υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ των ςκοπϊν  των 

Δομϊν  
15. Οργανϊνει τισ καμπάνιεσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ. 
16. Δίνει ό,τι ςτοιχεία χρειάηονται για τον ζλεγχο τθσ πορείασ τθσ κάκε Δομισ ςτο αρμόδιο όργανο. 
17. Κάκε άλλο κακικον που του ανακζςει ο ςυντονιςτισ τθσ δομισ, ο  υπεφκυνοσ των Δομϊν 

Ραροχισ Αγακϊν ι ο Ρροϊςτάμενοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ κάκε 
δομισ. 
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Φαρμακοποιόσ: 
1. Συντονιςτισ του Κοινωνικοφ Φαρμακείου, ζχει τθν ευκφνθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ δομισ 

2. Είναι υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα και τθν κατάςταςθ  των φαρμάκων  

3. Εφαρμόηει ποιοτικό ζλεγχο ςτα προςκομιςκζντα φάρμακα ι ιατροφαρμακευτικά αναλϊςιμα 
ελζγχοντασ: τθν θμερομθνία λιξθσ, τθν κατάςταςθ του περιεχομζνου και τθσ ςυςκευαςίασ, το 
είδοσ του φαρμάκου και τον τρόπο αποκικευςθσ του. Ταξινομεί και τοποκετεί ςε προκικεσ 
ανάλογα με τθν κατθγορία του φαρμάκου ι ςτο ψυγείο. 

4. Κρατάει βιβλίο (θλεκτρονικό ι μθ) με  τισ ειςαγωγζσ και τισ εξαγωγζσ του Φαρμακευτικοφ, 
υγειονομικοφ και λοιποφ υλικοφ.  

5. Κρατάει αρχείο που φυλάςςεται τουλάχιςτον για 2 ζτθ  των εκτελεςμζνων ςυνταγϊν.  
6. Ελζγχει με απογραφι το υπόλοιπο τθσ αποκικθσ τουλάχιςτον ανά 6μθνο και  υποβάλει τθν 

απογραφι μαηί με το ιςοηφγιο για ζγκριςθ ςτο Δ.Σ του ΚΟΔΗΡ ςτο τζλοσ του ζτουσ.  
 

Διοικθτικό Προςωπικό: 
1. Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτισ δομζσ παροχισ βαςικϊν αγακϊν  
2. Τιρθςθ και οργάνωςθ πρωτοκόλλου και αλλθλογραφίασ. 
3. Τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου ωφελουμζνων και χειριςμοφ του ΕΡΣ (Ενιαίο Ρλθροφοριακό 

Σφςτθμα) . 
4. Τιρθςθ αντιγράφων οικονομικϊν ι άλλων ςτοιχείων για τθν Ρράξθ  
5. Φροντίηει για τα ζγγραφα που είναι αναγκαία για τθν προϊκθςθ ςτο λογιςτιριο των τιμολογίων 

(πρωτόκολλα παραλαβισ, υπθρεςιϊν κλπ) 
6. Τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ του κοινοφ. Επικοινωνία με τουσ δικαιοφχουσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, 

διάφορουσ φορείσ κ.ά..  
7. Κάκε άλλο κακικον του ανακζςει ο Υπεφκυνοσ των Δομϊν Ραροχισ Αγακϊν ι ο Ρροϊςτάμενοσ 

με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ κάκε δομισ. 

 

Προςωπικό Γενικϊν Κακθκόντων :  

1. φροντίηει για τθν κακαριότθτα των χϊρων διοίκθςθσ, γραφείων, καλάμων, παραςκευαςτθρίων, 
εξοπλιςμοφ,  χϊρων υγιεινισ αποκικεσ κλπ. κακϊσ και του εξοπλιςμοφ κακθμερινά.  

2. ζχει τθν ευκφνθ τακτοποίθςθσ τθσ αποκικθσ υλικοφ τόςο για τθν λειτουργία τθσ δομισ κακϊσ και 
για τισ παροχζσ ςτουσ ωφελοφμενουσ.  

3. Καταγράφει τα υλικά που ειςάγονται και εξάγονται  από τθν δομι και ποιόσ τα χρεϊνεται.  
4. βοθκά ςτθν παραλαβι και τακτοποίθςθ των προϊόντων 
5. προετοιμάηει και ςυμμετζχει  ςτθν διανομι των προϊόντων  
6. φροντίηει τουσ ωφελοφμενουσ που ζχουν κινθτικζσ δυςκολίεσ ι άλλεσ αναπθρίεσ ϊςτε να 

εξυπθρετθκοφν από τθν δομι  
7. παραδίδει τα προϊόντα ςτουσ ωφελοφμενουσ.  
8. ςυμβάλλει ςτθν υλοποίθςθ εκδθλϊςεων για τθν ςυλλογι προϊόντων και λοιπϊν δράςεων των 

δομϊν. 
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9. κάκε άλλο κακικον του ανακζςει ο Συντονιςτισ, ο Υπεφκυνοσ των Δομϊν Ραροχισ Αγακϊν ι ο 
Ρροϊςτάμενοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ κάκε δομισ. 

Οδθγόσ: 

1. μεταφζρει τα προϊόντα ι ζτοιμο φαγθτό από χορθγοφσ, υπθρεςίεσ, φορείσ και από εκδθλϊςεισ 
ςτισ δομζσ  

2. μεταφζρει τα ςυςςίτια με το ειδικό αυτοκίνθτο από τα μαγειρεία ι από μαγειρεία φορζων,  
ιδρυμάτων, εςτιατορίων κλπ  χορθγϊν,  ςε αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ ι και κατ' οίκον για όςουσ 
κρίνεται αναγκαίο.  

3. Μεταφζρει Άτομα με Αναπθρία θ με ςοβαρζσ κινθτικζσ δυςκολίεσ ςτισ δομζσ που πρζπει να 
εξυπθρετθκοφν όταν αυτό είναι εφικτό με ειδικά διαμορφωμζνο για αμαξίδιο όχθμα τθσ 
υπθρεςίασ.  

4. Μεταφζρει τουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ ςτισ αναγκαίεσ επιςκζψεισ για τθν διενζργειασ 
κοινωνικισ ζρευνασ. 

5. κάκε άλλο κακικον του ανακζςει ο Συντονιςτισ, ο Υπεφκυνοσ τθσ αποκικθσ ο Υπεφκυνοσ των 
Δομϊν Ραροχισ Αγακϊν ι ο Ρροϊςτάμενοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ 
κάκε δομισ. 

 

Μάγειρασ:  

1. παραλαμβάνει τα προϊόντα για τθν παραςκευι φαγθτοφ και φροντίηει για τθν ςωςτι ςυντιρθςι 
τουσ. Επίςθσ παραλαμβάνει και διαχειρίηεται το ζτοιμο φαγθτό. 

2. είναι υπεφκυνοσ για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φαγθτοφ και των υλικϊν που κα χρειαςτοφν. 
3. μαγειρεφει για  τουλάχιςτον 100 άτομα θμερθςίωσ   
4. φροντίηει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ θμεριςια ςίτιςθσ όλων των ωφελουμζνων  
5. φροντίηει τουσ χϊρουσ του μαγειρείου μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραςκευισ φαγθτοφ  
6. κάκε άλλο κακικον του ανακζςει ο Υπεφκυνοσ των Δομϊν Ραροχισ Αγακϊν ι ο Ρροϊςτάμενοσ με 

βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ κάκε δομισ. 
7. Ο Μάγειρασ που ορίηεται ωσ ςυντονιςτισ τθσ δομισ ςυςςιτίων ςυντονίηει και κακοδθγεί το 

προςωπικό για :   

 τθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ φαγθτοφ, ι τθν παραλαβι ζτοιμων γευμάτων,  

 τθν προετοιμαςία των γευμάτων για διανομι,  

 το εβδομαδιαίο ι μθνιαίο  πρόγραμμα παραςκευισ φαγθτοφ και τισ ςχετικζσ 
παραγγελίεσ ςε ςυνεργαςία με τθν υπεφκυνθ τθσ δομισ,  

 τισ παραλαβζσ των προϊόντων και τθν τιρθςθ των ςχετικϊν βιβλίων ειςαγωγισ και 
εξαγωγισ, τθν κίνθςθ των υλικϊν ςτθν αποκικθ και ςτθν κουηίνα. 

 τθν αςφάλεια, τθν  κακαριότθτα και φροντίδα του χϊρου. 
 

Βοθκόσ Μάγειρα  

1. φροντίηει για τθν επάρκεια ςε προϊόντα για μαγείρεμα  
2. βοθκάει  ςτθν προετοιμαςία του φαγθτοφ 
3. ςυμμετζχει ςτθν ςυλλογι ζτοιμου μαγειρεμζνου φαγθτοφ όταν γίνονται προςφορζσ / χορθγίεσ 
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4. φροντίηει για τθν κακαριότθτα των ςκευϊν και των χϊρων παραςκευισ και διανομισ φαγθτοφ. 
5. ςυνοδεφει τον οδθγό για τθν μεταφορά κατ' οίκον  φαγθτοφ όταν κρίνεται αναγκαίο.  
6. αναλαμβάνει τθν διανομι φαγθτοφ ςτθν δομι ςε αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ και ςε λαϊκά 

εςτιατόρια του Διμου μασ  ι του ΚΟΔΗΡ 
7. κάκε άλλο κακικον του ανακζτει ο Συντονιςτισ, ο Υπεφκυνοσ των Δομϊν Ραροχισ Αγακϊν ι ο 

Ρροϊςτάμενοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ κάκε δομισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Τποχρεϊςεισ δικαιοφχων: 

Οι πολίτεσ οι οποίοι επιλζγονται να ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα κοινωνικισ ςτιριξθσ, κα πρζπει 
να ενθμερϊνουν άμεςα τθν Υπθρεςία για οποιαδιποτε αλλαγι των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων.  

Επίςθσ φζρουν ευκφνθ για τθν κατάκεςθ αλθκϊν και γνιςιων ςτοιχείων. 

Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία πιςτοποιιςει παραβίαςθ των παραπάνω ζχει δικαίωμα θ Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ να διακόψει τθν παρεχόμενθ υπθρεςία. 

Οι πολίτεσ με τθν εγγραφι τουσ ςτισ δομζσ δθλϊνουν με υπεφκυνθ διλωςθ αν επιτρζπουν ι όχι τθν 
χριςθ των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων από τθν υπθρεςία για τισ ανάγκεσ των δομϊν, διαςφαλίηοντασ 
το απόρρθτο προσ τρίτουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Αρχείο  - Σθροφμενα βιβλία 

Οι Δομζσ Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν είναι ςυνδεδεμζνεσ με το Ενιαίο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΕΡΣ) 
με ςκοπό τθν ακριβι περιγραφι των ςτοιχείων (θλεκτρονικόσ ατομικόσ φάκελοσ) και των αιτθμάτων 
των εξυπθρετοφμενων και ωφελοφμενων ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα για τθν πλιρθ καταγραφι 
των τοπικϊν αναγκϊν αλλά και τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ άμεςων ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 
αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. 

Το Ε.Ρ.Σ. διατίκεται ςτο Διμο αδαπάνωσ από τον φορζα που το ςχεδίαςε και το υλοποιεί, με μζριμνα 
του Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  

Οι διαδικαςίεσ τθσ τιρθςθσ αρχείου και των ατομικϊν φακζλων των ωφελοφμενων  είναι ςφμφωνεσ 
με τα προβλεπόμενα ςτο Ν.2472/1997, περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτόσ ιςχφει κάκε φορά.. 

Οι Δομζσ Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν, με το  Ενιαίο Πληροφοριακό Σφςτημα (Ε.Ρ.Σ.), που λειτουργεί 
κεντρικά για τθν εν λόγω πράξθ και το οποίο χρθςιμοποιεί, τθρεί θλεκτρονικό αρχείο, με τα 
ακόλουκα: 

α. Μητρώο εξυπηρετοφμενου πληθυςμοφ – ωφελουμένων. 
β. Μητρώο Φορέων (παροχών υπηρεςιών κοινωνικήσ προςταςίασ και αλληλεγγφησ) 
γ. Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων. 
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 

 
 

 

Στισ Δομζσ Βαςικϊν Αγακϊν για τισ ανάγκεσ χρθματοδότθςισ  από το ΡΕΡ Δυτικισ Ελλάδασ  τθρείται  
ςε φυςικό αρχείο όςα ζχουν αναφερκεί ωσ παραδοτζα κατά τθν ζνταξθ τθσ Ρράξθσ και πιςτοποιοφν 
το φυςικό αντικείμενο. 

Ενδεικτικά αναφζρονται τα παρακάτω: 

 Μθτρϊο Ωφελουμζνων  

 Αρχείο ειςαγωγισ/ εξαγωγισ προϊόντων  

 Αρχείο διανομϊν  

 Αρχείο χορθγϊν και λοιπϊν προςφορϊν  

 Αρχείο Αλλθλογραφίασ 

 Ραρουςιολόγιο προςωπικοφ 

 Ενθμερωτικό υλικό για το Ζργο  

Πςα από τα προαναφερόμενα αποτυπϊνονται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα, είναι αποδεκτά ωσ 
ςτοιχεία πιςτοποίθςθσ. 

Λόγω τθσ ανάγκθσ διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων αλλά και τθσ τιρθςθσ αρχείου ςτο οποίο 
περιλαμβάνονται ευαίςκθτα κοινωνικά χαρακτθριςτικά των ωφελοφμενων, δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ζχουν μόνο οι υπάλλθλοι ι αιρετοί που είναι  πιςτοποιθμζνοι μζςω ειδικοφ 
κλειδάρικμου. 

 

Άρκρο 14 

Ζγκριςθ - τροποποιιςεισ - λοιπά κζματα  

Ο Κανονιςμόσ αυτόσ εγκρίνεται, ςυμπλθρϊνεται και τροποποιείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
ΚΟΔΗΡ. 

Κάκε κενό ςτον παρόντα κανονιςμό που κα χριηει ςε ιδιάηουςα ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ άμεςθσ 
αντιμετϊπιςθσ κα καλφπτεται με προςφυγι ςτισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ , ι όλωσ 
επικουρικϊσ με απόφαςθ του Δ.Σ του ΚΟΔΗΡ. 

 

Για κάκε μελλοντικι τροποποίθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του Κοινωνικοφ 
Ραντοπωλείου, θ Επιτροπι Διαχείριςθσ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου ειςθγείται τισ απαιτοφμενεσ 
αλλαγζσ ςτον Ρρόεδρο του Οργανιςμοφ που φζρνει το κζμα ςτο ΔΣ του φορζα.  Οι αλλαγζσ 
εγκρίνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΚΟΔΗΡ . 

 

 

 
 
 


