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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  231  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 34ης/26.11.2015,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 26η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2015.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,26/11/2015, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 12819/20.11.2015, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Καµπάκας Αντώνης 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Μαζαράκη Έλλη 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Γαβρίλης  Γεώργιος  
18. Βούρλος ∆ηµήτρης  
19. Λυκούδης Αλεβίζος  



20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
       
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 

 
ΘΕΜΑ: Παραλαβή πρόσθετων αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε τον 
Ν.3852/2010. 
 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την εισήγηση  
της  προϊσταµένης  τµήµατος κοινωνικών υπηρεσιών κ.Ψιλοπάτη Ουρανίας 
καθώς και την εισήγηση της ∆ηµοτικής Συµβούλου κ. Κολοβού 
Κωνσταντίνας  όπου  έχουν ως εξής:  
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                                                                                             ΠΡΟΕ∆ΡΟ 
                                                                                 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                  
                                                                                       Κ΄  ΜΕΛΗ 

ΘΕΜΑ: «Παραλαβή πρόσθετων αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε τον 
Ν.3852/2010.» 

Έχοντας υπόψη τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-
πρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ87/Α/07-06-2010),την παρ.2 του άρθρου 1 της 
από 31/12/2012 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου ,όπως κυρώθηκε µε το 
άρθρο 1 του ν.4147/2013 αντικαταστάθηκε ως εξής: 



«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των αρµοδιοτήτων που 
µεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζόµενων στην περίπτωση α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται 
διοικητική υποστήριξη, ορίζεται το τέλος της διάρκειας εφαρµογής του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016. Μέχρι το 
τέλος της διάρκειας εφαρµογής του ανωτέρω Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του 
άρθρου 95 του ν. 3852/ 2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόµενης σε αυτά 
σχετικής προθεσµίας. 
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του διοικητικά υποστηριζόµενου ∆ήµου δύναται να διαπιστώνεται η επάρκεια 
προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής για την άσκηση συγκεκριµένης 
αρµοδιότητας ή αρµοδιοτήτων των προηγούµενων εδαφίων των υπηρεσιών 
του ∆ήµου και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξης άσκησής τους. Η απόφαση 
αυτή δύναται να έχει αναδροµική ισχύ από 1.1.2013. 
Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται µε µέριµνα του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.» 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω το Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής σύµφωνα µε το Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 
Ν.3852/2010 ασκεί από 01-01-2013 τις παρακάτω αρµοδιότητες:  

1. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας 
σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία, που επιδιώκουν 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

2. Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας 
ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και η ευθύνη λειτουργίας των 
παιδικών εξοχών. 

3. Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, καθώς και 
η έγκριση του προϋπολογισµού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 
επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε 
κοινωφελείς σκοπούς. 

4. Η οικονοµική ενίσχυση αυτοστεγαζόµενων, η µίσθωση ακινήτων, η ρύθµιση 
διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για 
παραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας. 

5. Ο διορισµός µελών διοικητικών συµβουλίων, η εποπτεία και η ρύθµιση 
θεµάτων λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του 
παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών 
Εξοχών, παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 

6. Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της 
αρµόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

7. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων λόγω απορίας ή για άλλους 
σοβαρούς λόγους. 



8. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών 
παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών. 

9. Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και 
φιλανθρωπικών αγορών. 

10. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 
ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

11.Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 
(ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών 
ρυθµίσεων. 

12. Η εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών και η διενέργειά τους. 

13. Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 

14.Ο ορισµός ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς 
βιβλιαρίων υγείας.  

15. Υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το 
κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου 
Υπουργείου. 

 16. Υλοποίηση εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία 
εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση, 

17.Υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

18. Η έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και η λήψη µέτρων σε θέµατα 
δηµόσιας υγιεινής. 

19. Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας. 

20. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές 
υπηρεσίες ειδικών προγραµµάτων για την προστασία και προαγωγή της 
∆ηµόσιας Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, κατά τις ρυθµίσεις της 
παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197 Α΄). 

21. Η εφαρµογή προγραµµάτων για την καταπολέµηση λοιµωδών και 
παρασιτικών νοσηµάτων ζώων. 

Η αρµοδιότητα που εκκρεµεί να παραλάβουµε από το ∆ήµο της Αθήνας 
και πρέπει να παραλάβουµε άµεσα από 1/10/2015 σύµφωνα µε τον 
Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69 τεύχος Α/02/07/2015 )είναι όλα τα επιδόµατα των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)και είναι τα παρακάτω: 



Καταβολή επιδοµάτων σε:  

1.Τυφλούς  

2.Κωφούς –βαρήκοους 

3. Ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, 

4.Παραπληγικούς τετραπληγικούς του ∆ηµοσίου  

5.Επίδοµα κίνησης  

6.Βαριάς Νοητικής Υστέρησης 

7. Εγκεφαλικής παράλυσης(σπαστικούς) 

8. Απροστάτευτους ανήλικους 

9.Υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία 

10.Χανσενικούς  

11. Οµογενείς πρόσφυγες  

12.Βαριά ανάπηρους  

13.∆ικαιούχους στεγαστικής συνδροµής 

 Έκδοση  αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας(έκδοση 
βιβλιαρίων στους ανασφαλίστους). 

  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την λήψη απόφασης περί: 

1.  Έγκρισης ανάληψης των αρµοδιοτήτων µε αναδροµική ισχύ από             
01/01/2013,που ήδη υλοποιούνται από την αρµόδια Υπηρεσία (Τµήµα 
Κοινωνικών Υπηρεσιών)του ∆ήµου µας. 

2. Έγκρισης έναρξης άσκησης της αρµοδιότητας «Καταβολή Προνοιακών 
Επιδοµάτων» και «Έκδοση  αποφάσεων παροχής κοινωνικής 
προστασίας(έκδοση βιβλιαρίων στους ανασφαλίστους)» από 
01/01/2016  και περίοδο προετοιµασίας από 01/11/2015 καθώς 
διαθέτουµε τόσο το απαραίτητο προσωπικό όσο και την υλικοτεχνική 
υποδοµή.  



                                                                                                  

                

     Η Προϊσταμένη Τμήματος                             Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 

       Κοινωνικών Υπηρεσιών                              Διοικητικών Υπηρεσιών     

                                                             

            Ουρανία Ψιλοπάτη                                Ματζιούρης Γεώργιος  

 

                   

 
                        ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Θέµα: Για τη µετακύλιση της αρµοδιότητας των προνοιακών επιδοµάτων 
και βοηθηµάτων στους   ∆ήµους. 
 
       Με τον Καλλικράτη και τη διάλυση των Νοµαρχιών η αρµοδιότητα 
των προνοιακών επιδοµάτων και βοηθηµάτων πέρασε στους ∆ήµους και 
συνδέθηκε δυστυχώς µε τους ΚΑΠ. Από το 2011 το έργο αυτό για τους 
∆ήµους το περαιώνουν ∆ήµοι που εδρεύουν στην έδρα της εκάστοτε 
Περιφέρειας. Σε αυτή τη βάση στην ευθύνη τους πέρασε και το προσωπικό 
των αντίστοιχων υπηρεσιών των τότε Νοµαρχιών. ο ∆ήµος Αθήνας αυτή την 
περίοδο πιέζει τους δήµους που εξυπηρετεί να παραλάβουν µέσα σε 
σύντοµες προθεσµίες την αρµοδιότητα. Οι δήµοι χωρίς το αναγκαίο 
προσωπικό, χρηµατοδότηση, στήριξη, προετοιµασία, ανάλογη υλικοτεχνική 
υποδοµή εξαναγκάζονται να αναλάβουν µια αρµοδιότητα που θα έπρεπε να 
ασκείται αποκλειστικά από το κράτος. 
 
       Κυβέρνηση και τα αρµόδια υπουργεία µε ευθύνη τους θέτουν τους 
ανάπηρους, τους δικαιούχους των προνοµιακών βοηθηµάτων, τους δήµους 
και τις υπηρεσίες τους σε µια νέα ταλαιπωρία και µια µεταξύ τους 
αντιπαράθεση. Αποπροσανατολίζουν ώστε να περάσουν ή δυνατόν αναίµακτα 
την κατακρεούργηση των προνοιακών επιδοµάτων και βοηθηµάτων που έχουν 
δροµολογήσει µε τους εταίρους . Οι κρατικές παροχές για τις πρόσθετες 
ανάγκες του αναπήρου αποσυνδέονται από αυτή καθ’ αυτή την αναπηρία, 
συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία και αν έχει οικογένεια να τον 
συνδράµει..  
      Ο ∆ήµος µας το επόµενο διάστηµα µε τις αρµοδιότητες για άλλη 
µια φορά του 
( Καλλικράτη)  που µας ανατίθενται θα έχει ένα δύσκολο ρολό στο να 
εξηγεί στους ποιο ευάλωτους δηµότες µας: γιατί κατακρεουργούνται  τα 
προνοιάκα επιδόµατα;  ήρθε οι επιχορήγηση;…    
   Παρόλο αυτά όµως δεν είµαστε αντίθετη στην εξυπηρετήσει των 
συµπολιτών µας για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους µε τα γνωστά 
προβλήµατα που έχει ο ∆ήµος µας θα προσπαθήσουµε το καλύτερο. 
 
 
 
 

Η Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλος 
∆ήµου Καισαριανής 

 
 

Κ . ΚΟΛΟΒΟΥ 

 
 

 



Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την παραλαβή πρόσθετων αρµοδιοτήτων σύµφωνα  µε το    
Ν.3852/2010 .                            
 
 
 
     
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωσήφ 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 18) 
Γαβρίλης  19) Βούρλος ∆ηµήτρης 20)Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 22) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος .  
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     27/11/2015 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 


