
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                          « Σποποποίηζη Δζωηεπικού    

                                                                       Κανονιζμού   

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ                                            Κοινωνικού  Πανηοπωλείος» 

ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ                                                    

ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ  ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ                                                                                               

ΓΖΜΟΤ  ΕΖΡΟΤ  (Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ. )      

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ  5/2018 

   ηε Φηιηππηάδα ζήκεξα 18 Μαΐνπ  εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12:00 π.κ. ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ( Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ.) θαηφπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ.216/15-05-2018 πξφζθιεζε ηεο πξνέδξνπ θαο Ξψλα Γεσξγίαο. Σεο ζπλεδξίαζεο 

πξνέδξεπζε ε θ. Ξψλα θαη ηα πξαθηηθά θξάηεζε ε θ. Γηαλλνχια Καξξά. Πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ε πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ήηαλ: 

             

           Π α π ό ν η ε ρ                                                                Α π ό ν η ε ρ 

1. Ξψλα Γεσξγία ,  Πξφεδξνο                                    1. Μήηζεο Υξήζηνο,  Μέινο 

2. Εάβαιεο Βαζίιεηνο, Αληηπξφεδξνο                       2. Γηνιδάζεο ηξαηήο, Μέιoο          

 3.Βαζηιείνπ σηήξηνο, Μέινο 

4. Πφηζηνο Υξήζηνο, Μέινο 

5. Γθίδα Παλαγηψηα, Μέινο 

 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ. χζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο παξαθάησ ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Θέμα 3
0
: « Σποποποίηζη Δζωηεπικού Κανονιζμού Κοινωνικού Πανηοπωλείος Γήμος 

Εηπού ».                                                                       

Απιθμ.Αποθ.19/2018 

Με ηελ ππ’αξηζκ.48/2017 απφθαζή καο εγθξίλακε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ Γήκνπ Εεξνχ πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη ε δνκή .ηε ζπλέρεηα πξνέθπςε ε αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ θαη ηνλ νπνίν 

ζαο ζέησ ππφςε θαη παξαθαιψ λα ηνλ εγθξίλεηε. 

 
 

 ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ    

ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΖΡΟΤ

ΑΔΑ: 6ΖΛΛΟΚΩΕ-Ι92



 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
Κανονιζμόρ 

 
Με ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Κοινωνικό Πανηοπωλείο Γήμος Εηπού» κε (θσδ. ΟΠ 

5002216) πνπ έρεη  εληαρζεί  ζην Δ.Π. «ΖΠΔΗΡΟ 2014-2020» κε ηελ  ππ’  αξηζκ. 4003/15-12-

2016(ΑΓΑ:6ΓΟΒ7Λ9) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
 
Βαζικέρ Απσέρ κοπόρ 

 
1. Ζ ίδξπζε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ 

Εεξνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκνηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε αηφκσλ 

θαη νκάδσλ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

ζηήξημεο ησλ νηθνλνκηθά αδπλάκσλ θαηνίθσλ. 

2. Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν είλαη θαηάζηεκα ην νπνίν δηαλέκεη, ζε ηαθηηθή βάζε, ζε 

σθεινχκελα άηνκα πνπ ην έρνπλ αλάγθε, είδε πξψηεο αλάγθεο γηα ηε ζίηηζε θαη  ηελ έλδπζε 

απφξσλ θαηνίθσλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ3ο 
 
Παποσέρ 

 
1. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ πξνβιέπνληαη: 

 
i.  Γηαλνκή ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ θαη εηδψλ παληνπσιείνπ, εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο 

θαη θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ. 

ii.  Γηαλνκή εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο, εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, παηρληδηψλ   θ.ιπ. 

θαηλνχξησλ ή «δεχηεξν ρέξη». 

iii.  Γηαλνκή εηδψλ ςπραγσγίαο φπσο βηβιία, cd - dvd, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ κάζεζεο θαη 

πνιηηηζκνχ. 

2. Σα παξερφκελα είδε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ δσξεέο θαη 

ρνξεγίεο θαη εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη αλεπάξθεηα εηδψλ, είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηά ηνπο κε δαπάλε 

ηεο  Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Εεξνχ (Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ.). Οη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ θαη ηα φξηα γηα ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ζα γίλνληαη θάζε θνξά ζχκθσλα 
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κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη ζπγθεθξηκέλα, κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ ΦΔΚ147Α/8-8-201 

3. Σα είδε πνπ παξέρνληαη απφ ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν είλαη εληειψο δσξεάλ. Οη πνζφηεηεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα παξνρήο ηνπο, 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ππάξρνπζεο πνζφηεηεο θαη είδε ησλ πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ – 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ. 

4. Σα πξντφληα ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ρνξεγίεο, δσξεέο θιπ. 

απφ επηρεηξήζεηο πνπ  εκπνξεχνληαη  ηα είδε  πνπ  απηφ δηαζέηεη. Παξάιιεια ην  Κνηλσληθφ 

Παληνπσιείν ζα δέρεηαη ζπλεηζθνξέο πνιηηψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (ζρνιεία, ζχιινγνη θιπ.)  

ΑΡΘΡΟ 4ο 
 
4.1. Κηίπια και Οπγάνωζη Λειηοςπγίαρ ηος Κοινωνικού Πανηοπωλείος 

 
1.  Σν  Κνηλσληθφ  Παληνπσιείν ιεηηνπξγεί ζηηο Δξγαηηθέο Καηνηθίεο Θεζπξσηηθνχ ηνπ Γήκνπ 

Εεξνχ. Οη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ είλαη ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 100,04 m2. Σν θηίξην πιήξσο πξνζβάζηκν 

θαη κε ρψξν ζηάζκεπζεο. 

Σν θηίξην θαιχπηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο (ελεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία, 

πξνζβαζηκφηεηα ΑκεΑ, ρψξνο πγηεηλήο γηα ΑκεΑ, θιπ.). 

2.      Σν  Κνηλσληθφ  Παληνπσιείν  δηαζθαιίδεη  ηελ  ζηαζεξή  ηξνθνδνζία  ηνπιάρηζηνλ  100 
 
νηθνγελεηψλ θάζε κήλα. Θα δηαζέηεη ηα πξντφληα ζηνπο σθεινχκελνπο ηεο δνκήο κε ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηζνλνκία θαη ε αμηνπξέπεηα ηνπο . 

3. Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν απαζρνιεί ην θαη’ ειάρηζην ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ σο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζην θεθ. 3.6 ηνπ ηζρχνληνο Οδεγνχ Δθαξκνγήο & Λεηηνπξγίαο Γνκψλ Παξνρήο 

Βαζηθψλ Αγαζψλ ηεο ΔΤΔΚΣ, ήηνη: 

- Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο (ΠΔ/ΣΔ  κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο) - ζπληνληζηήο 
 
-Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ  (ΓΔ Γηνηθεηηθνχ) 

 
4. Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ιεηηνπξγεί κε ζηαζεξφ σξάξην, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 

ψξεο 07:00π.κ. – 15:00 κ.κ.  ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα δηεπξπλζεί, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ σθεινπκέλσλ. 

6. Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν είλαη πξνζβάζηκν κε ηα Μέζα Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο 
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7. Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο ηεο 

απφδνζήο ηνπ (εηζεξρφκελα πξντφληα, δηαηηζέκελα πξντφληα, αξηζκφο σθεινπκέλσλ θιπ.), ην νπνίν 

ζα δηαζπλδεζεί θαη ζα δηαιεηηνπξγήζεη κε ην Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαηαγξαθήο θαη 

παξαθνινχζεζεο σθεινπκέλσλ ην νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη λα αλαπηπρζεί θεληξηθά (Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο). 

8. Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηεξεί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ, ζπλεκκέλσλ ζηελ πξφζθιεζε ηεο Δ.Τ.Γ  

Δ.Π «ΖΠΔΗΡΟ 2014-2020». 

9. Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν πινπνηεί ρέδηα Γηθηχσζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πνπ αθνξνχλ 

ελδεηθηηθά ζε: 

 Δλέξγεηεο γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο ζηνπο δπλεηηθά σθεινχκελνπο 

θαη ζηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία 

 Δλέξγεηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε εζεινληψλ, αηφκσλ θαη ζπιινγηθψλ θνξέσλ 
 

 Δλέξγεηεο γηα ηε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο γηα εμεχξεζε δσξεψλ, ρνξεγηψλ θιπ 
 
 Γηαζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ (θαη κε ινηπέο Τπεξεζίεο 

απηνχ φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην) γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο 

ζηήξημεο ζηνπο σθεινχκελνπο 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
Απμοδιόηηηερ ζηελεσών 

 
Σν   πξνζσπηθφ   ηνπ   Κνηλσληθνχ   Παληνπσιείνπ   κεξηκλά   γηα   ηε   ζπγθέληξσζε, 

απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ. 

ην   Κνηλσληθφ   Παληνπσιείν   απαζρνινχληαη   έλαο   ζπληνληζηήο/ηξηα   θαζψο   θαη 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 
ςνηονιζηήρ/ηπια (Κοινωνικόρ Λειηοςπγόρ): 

 
-      Τπνζηεξίδεη δηνηθεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Γνκήο 
 
- Καηά ηελ ππνδνρή (πξψηε επίζθεςε) ησλ σθεινπκέλσλ, θαηαγξάθεη ηα γεληθά ζηνηρεία 

ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηνπο παξαπέκπεη ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο - εθφζνλ 

ππάξρεη αλάγθε ή θξηζεί ζθφπηκν απφ ηα ζηειέρε ηεο Γνκήο - γηα ηελ πιήξε θαηαγξαθή θαη 

παξαθνινχζεζή ηνπο. ε θάζε επφκελε επίζθεςε θαηαγξάθνληαη ε εκεξνκελία θαη ηα 

παξερφκελα πξντφληα / ππεξεζίεο 

-      Γηαηεξεί αξρείν φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο 
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-      Παξέρεη γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε 
 
- Σεξεί  δηνηθεηηθφ  θάθειν,  ν  νπνίνο  πεξηιακβάλεη:  αξρείν  κεληαίσλ  αλαθνξψλ,  αξρείν 

αιιεινγξαθίαο, αξρείν δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο-πξνβνιήο θαη δηθηχσζεο κε ρνξεγνχο θαη 

θνξείο ηεο θνηλφηεηαο, αξρείν κε ηα παξνπζηνιφγηα θαη ηηο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αξρείν 

εζεινληψλ. 

-      Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαλνκή ησλ παξερφκελσλ αγαζψλ/πξντφλησλ. 
 
- πκκεηέρεη θαη ζπληνλίδεη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη δηθηχσζεο, φπσο ελδεηθηηθά ζε δξάζεηο 

γηα ηελ πξνζέιθπζε ρνξεγψλ, εζεινληψλ θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηελ θνηλφηεηα. 

-    πκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο θαη εθπαηδεχζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εζεινληψλ. 

Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (ΓΔ  Γηνηθεηηθνχ): 
 
- Τπνζηεξίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο θαη ηηο φιεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε 

απηνχ - πκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ππνδνρήο σθεινπκέλσλ 

-      Φξνληίδεη ηα είδε πνπ πξνέξρνληαη απφ «δεχηεξν ρέξη» λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε 
 
-      Μεξηκλά γηα ηε δηαλνκή ησλ παξερφκελσλ αγαζψλ/πξντφλησλ 

 
- πκκεηέρεη ζε δξάζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε ρνξεγψλ, εζεινληψλ θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηελ 

θνηλφηεηα. Σεξεί ην αξρείν εζεινληψλ θαη ελεκεξψλεη ην βηβιίν δσξεψλ 

-      πκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο θαη εθπαηδεχζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εζεινληψλ 

 

ΑΡΘΡΟ6ο 
 
Γικαιούσοι 

 
1. Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν είλαη 

άηνκα/λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζηνλ Γήκν Εεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκα 

δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ή αληζαγελψλ, ηα νπνία βάζεη θξηηεξίσλ θαη ζρεηηθψλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο ή απεηινχληαη απφ θηψρεηα (π.ρ. 

καθξνρξφληα άλεξγνη, αλαζθάιηζηα άηνκα κε πνιχ ρακειφ εηήζην εηζφδεκα, σθεινχκελσλ 

ηνπ  Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ ΣΔΒΑ, θαζψο θαη νη δηθαηνχρνη/αηηνχληεο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο. 

  Οη σθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΔΒΑ κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ απφ ην Κνηλσληθφ 
 
Παληνπσιείν ηα αγαζά πνπ ηνπο αλαινγνχλ ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο (ΣΔΒΑ). 

 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη σθεινχκελνη ηνπ ΣΔΒΑ δηθαηνχληαη δηαλνκή βαζηθψλ αγαζψλ πνπ 

θαιχπηνληαη ΜΟΝΟ απφ ην ΣΔΒΑ, δελ δηθαηνχληαη αγαζά πνπ δηαζέηεη ε δνκή ζην πιαίζην ηεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΚΣ. 

ΑΔΑ: 6ΖΛΛΟΚΩΕ-Ι92



 

Σα βαζηθά αγαζά πνπ δηαζέηεη ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν απφ άιιεο πεγέο (άκεζε πξνκήζεηα, 

ζπλδξνκή ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ρνξεγίεο θαη δσξεέο) δηαλέκνληαη ζηνπο ινηπνχο σθεινχκελνπο ηεο 

δνκήο (εθηφο ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ ΣΔΒΑ). 

2. Δηδηθφηεξα, ζην πξφγξακκα ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, άηνκα 

πνπ δηαβηνχλ θάησ απφ ην όπιο ηηρ θηώσειαρ (φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, ζχκθσλα  

κε  ηελ  έξεπλα  εηζνδήκαηνο  θαη  ζπλζεθψλ  δηαβίσζεο  ησλ  λνηθνθπξηψλ  2015- πεξηφδνο 

αλαθνξάο 2014) ήηνη1: 

 άηνκα κε εηζφδεκα ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000 επξψ εηεζίσο 
 
 λνηθνθπξηά κε δχν άηνκα κε εηζφδεκα ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 6.500 επξψ εηεζίσο 
 
λνηθνθπξηά κε ηξία άηνκα κε εηζφδεκα ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 7.500 επξψ εηεζίσο 
 
λνηθνθπξηά κε ηέζζεξα άηνκα κε εηζφδεκα ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 8.500 επξψ εηεζίσο 
 
λνηθνθπξηά κε πέληε άηνκα θαη άλσ κε εηζφδεκα ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 9.500 επξψ 
εηεζίσο 
 
 

 
1 Το ηζοδύναµο µέγεζος ηοσ νοηθοθσρηού σποιογίδεηαη µε βάζε ηεν ηροποποηεµένε θιίµαθα ηοσ 

ΟΟΣΑ, ζύµθωνα µε ηεν οποία ορίδεηαη ζσνηειεζηής ζηάζµηζες 1 γηα ηον πρώηο ενήιηθα, 0,5 γηα ηο 

δεύηερο ενήιηθα θαη µέιε 14 εηών θαη άνω θαη 0,3 γηα παηδηά 13 εηών θαη θάηω.
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Άηομα με αναπηπία 67% και άνω πποζάςξηζη 10% ζηα ανωηέπω ποζά.  

3. Ωο πξνυπφζεζε έληαμεο ζην πξφγξακκα ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, αθνινπζνχληαη επίζεο 

ηα θξηηήξηα: 

α) Δληνπηφηεηα 
 
- Έιιελεο πνιίηεο δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο 

 
- Οκνγελείο δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο 

 
Αιινδαπνί πνπ θαηνηθνχλ ζην Γήκν καο θαη δηαζέηνπλ άδεηα παξακνλήο 

β) εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ ή ηνπ λνηθνθπξηνχ 

γ) άζηεγνη 
 
δ) Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή κε αλαπεξία 67% θαη άλσ 

Άηομα  πος  δεν  είναι  δημόηερ  ή  κάηοικοι  ηος  Γήμος   Εηπού  δεν  θα  γίνονηαι  αποδεκηά και   

οι αιηήζειρ  ηοςρ  θα     αποππίπηονηαι. 
 

Οη  πεγέο  εηζνδήκαηνο  θαη  ηα  πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία  ηνπ  αηφκνπ  ή  ησλ  κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο  ζα  πξέπεη  λα  απνδεηθλχνπλ  ηηο  ζπλζήθεο  δηαβίσζεο  θάησ  απφ  ην  φξην  ηεο 

θηψρεηαο . 

Οη σθεινχκελνη ζα επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε έηνο ζε φηη αθνξά ζηηο 

πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί πηζαλή αιιαγή ζηελ θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 
 

ΑΡΘΡΟ7ο 
 
Γικαιολογηηικά εγγπαθήρ 

 
Σα  δηθαηνινγεηηθά  πνπ  εμεηάδνληαη  γηα  ηελ  έληαμε  ζην  πξφγξακκα  ηνπ  Κνηλσληθνχ 

 
Παληνπσιείνπ είλαη: 

 
(Η)   Τποσπεωηικά    δικαιολογηηικά, γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο: 

 
1) Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηππνπνηεκέλν ππφδεηγκα αίηεζεο πνπ ρνξεγεί ην 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν. 

2) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
 
3) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαη άδεηαο παξακνλήο ζε ηζρχ. 

 
4) Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ Γήκν ή αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ δεκφζηαο επηρείξεζεο 

θνηλήο  σθειείαο  ή  αληίγξαθν  κηζζσηεξίνπ  ζπκβνιαίνπ,  απφ  ην  νπνίν  πηζηνπνηείηαη  ε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο. 

5) Αληίγξαθν ηεο ηειεπηαίαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1) θαη αληίγξαθν ηνπ 

εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

6) Αληίγξαθν δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (έληππν Δ9) ή ππεχζπλε δήισζε πεξί κε θαηνρήο 
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αθίλεηεο πεξηνπζίαο φισλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ. 
 
7) Μία κηθξή θσηνγξαθία ηχπνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ αηηνχληνο. 

 
 

(ΗΗ) Γικαιολογηηικά, καηά πεπίπηωζη,  αλάινγα  κε  ηελ  θαηάζηαζε  ηνπ  ππνςεθίνπ- 

δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ: 

1)   Κάξηα  αλεξγίαο  ζε  ηζρχ,  εθφζνλ  πξφθεηηαη  γηα  άλεξγν  (ησλ   αηηνχλησλ  ή   θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ). 

2) Δπίζεκε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε, εθφζνλ ππάξρεη πξφβιεκα πγείαο (ησλ αηηνχλησλ ή θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ). 

3) Γλσκάηεπζε Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο πεξί πνζνζηνχ αλαπεξίαο ή Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο 

Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ησλ αηηνχλησλ ή θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ). 

4) Αληίγξαθν εμαηνκηθεπκέλεο έθζεζεο θνηλσληθήο έξεπλαο απφ αξκφδηα δεκφζηα ή δεκνηηθή 

ππεξεζία, εθφζνλ ππάξρεη, κε ηελ νπνία κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε θνηλσληθή θαηάζηαζε, νη 

ζπλζήθεο θαη νη δπζρέξεηεο δηαβίσζεο ηνπ αηφκνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο (δηάζηαζε, κνλνγνλετθφηεηα, 

πνιπηεθλία, αδπλακία εμππεξέηεζεο, θιπ). 

5) Βεβαίσζε δαλείνπ πξψηεο θαηνηθίαο. 
 
6) Δγθεθξηκέλε αίηεζε ΚΔΑ (Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο) 

 
7) Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ θξηζεί απαξαίηεην λα δεηεζεί θαηά πεξίπησζε 

 

 Οη  δηθαηνχρνη  νθείινπλ  ηελ  επαλππνβνιή  ησλ  απαηηνχκελσλ  δηθαηνινγεηηθψλ  γηα   ηελ 

παξακνλή ηνπο ζην πξφγξακκα ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ θάζε έηνο   πξνθεηκέλνπ λα 

επαλεμεηαζηεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 

Σα ζηνηρεία ησλ αηηνχλησλ θαη ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη απφξξεηα θαη ηα δηαρεηξίδνληαη κφλν 

νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο δνκήο.  Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο, πνπ δεζκεχνληαη γηα ηελ ερεκχζεηά ηνπο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν ε νπνία ζα δεκνζηνπνηείηαη θάζε θνξά. Σα δηθαηνινγεηηθά 

ζπγθεληξψλνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηνλ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ, φπσο απαηηείηαη 

απφ ηηο αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη φπσο αξκφδεη ζην ζεβαζκφ ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο. Μεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ – δηθαηνινγεηηθψλ  ησλ  ππνςήθησλ  

δηθαηνχρσλ,  θαζνξίδνληαη  νη  ηειηθνί  δηθαηνχρνη  ησλ ππεξεζηψλ ηεο δνκήο. 

 

ΑΡΘΡΟ8ο 
 
Δπιηποπή Γιασείπιζηρ Κοινωνικού Πανηοπωλείος 
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Γηα ηελ  απξφζθνπηε  θαη  απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ  Κνηλσληθνχ  Παληνπσιείνπ 

ζπζηήλεηαη 5κειήο Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία 

επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάδεη αλά εμάκελν, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο  

Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Εεξνχ (Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ.) έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη δηαρεηξηζηηθφ 

απνινγηζκφ. Σν Γ.. ηεο  Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Εεξνχ (Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ.) εγθξίλεη κε 

απφθαζή ηεο ην δηαρεηξηζηηθφ απνινγηζκφ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη. 

 

 ΑΡΘΡΟ 9ο 
 
Κάπηα Γικαιούσος 

 
1. Ζ θάξηα δηθαηνχρνπ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ρνξεγείηαη ζε φπνηνλ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη έρεη θξηζεί δηθαηνχρνο. 

2. Ζ θάξηα δηθαηνχρνπ είλαη απζηεξά πξνζσπηθή θαη αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ. Όηαλ 

πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηα πνπ ζπκβηψλεη αξκνληθά ζα ρνξεγείηαη κφλν κηα (1) θάξηα δηθαηνχρνπ 

θαη φρη ζε θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά. 

3. Ζ θάξηα δηθαηνχρνπ εθδίδεηαη κε ηζρχ ελφο (1) έηνπο. ηελ θάξηα αλαγξάθεηαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ. Ζ θάξηα 

αλαλεψλεηαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη  

επέιζεη ζην κεηαμχ κεηαβνιή ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

4. Δάλ ν θάηνρνο – δηθαηνχρνο ηεο θάξηαο, δελ είλαη ζε ζέζε λα παξεπξίζθεηαη ν ίδηνο 

ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν, ιφγσ ειηθίαο ή άιισλ πξνβιεκάησλ πγείαο, ην 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Εεξνχ 

(Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ.) κπνξεί λα αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζηελ θαηνηθία 

ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή δπλαηφηεηα, άιισο δχλαηαη  λα  ηα  παξαιάβεη  

εθπξφζσπνο  εθφζνλ  πξνζθνκίζεη εμνπζηνδφηεζε κε γλήζην ππνγξαθήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
 
Γικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ Γικαιούσων 

 
1.  Οη  δηθαηνχρνη  νθείινπλ  λα  ζέβνληαη  ην  πξνζσπηθφ  θαη  ηνπο  ρψξνπο  ηνπ  Κνηλσληθνχ 

 
Παληνπσιείνπ θαη λα ηεξνχλ φηη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 
2. Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ή 

δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηνλ ππεχζπλν θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. Ο θάζε δηθαηνχρνο (άηνκν ή νηθνγέλεηα) δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ηα νπνία ζα εηνηκάδνληαη θαη παξαδίδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, ζε παθέην ή άιιε θαηάιιειε ζπζθεπαζία. 
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4. Οη δηθαηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ γηα έλα 

(1) έηνο, κε ηε ιήμε ηνπ νπνίνπ ζα θαηαηίζεληαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα λα 

επαλαμηνινγεζνχλ. 

5. Γηθαηνχρνο δχλαηαη λα απσιέζεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα παξνρψλ ηνπ 

Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ εθφζνλ ζπληξέρεη γηα ην δηθαηνχρν κία απφ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

- Παξαβεί ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 
 
- Τπνβάιεη ςεπδή δήισζε ή αλαιεζή σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηνπο δηθαηνινγεηηθά. 

 
- Δμαληιήζεη  ηελ  εκεξνκελία  πνπ  έρεη  δηθαίσκα  ρξήζεο  ησλ  παξνρψλ  ηνπ  Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ θαη δελ έρεη ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ή έρεη ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε ε νπνία απνξξίθζεθε. 

-      Γεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ. 
 
- Δθφζνλ παχζνπλ λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη δελ ελεκεξψζεη ακέζσο ηε δνκή ζηελ πεξίπησζε 

πνπ αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο ηνπ δηθαηνχρνπ, ψζηε λα κελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα 

γηα ηε ιήςε ησλ παξνρψλ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ. 

6. Οη ππάιιεινη ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο, εάλ 

ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο (εδάθην 5) πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα 

ιάβνπλ φια ηα ελδεηθλπφκελα λφκηκα κέηξα ελαληίνλ ηνπ δηθαηνχρνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαγξαθήο ηνπ απφ ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν  θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηνπο 

ρψξνπο φπνπ ζηεγάδεηαη/νληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
 
Σήπηζη Απσείων 

 
Σα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ζα ηεξνχλ ηα αθφινπζα αξρεία: 

 
1.  Καηάινγν κε ηνπο αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δνκήο 

 
2.  Ζκεξήζηα ππνγεγξακκέλα παξνπζηνιφγηα ζηειερψλ ηεο δνκήο 

 
3.  Ζκεξήζηεο θαξηέιεο θαηαγξαθήο εηζεξρνκέλσλ ζηε δνκή 

 
4. Αηνκηθέο εθζέζεηο ζηειερψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζε σθεινχκελνπο, κε 

μερσξηζηή αλαθνξά ζηηο παξαπνκπέο ζε Κέληξν Κνηλφηεηαο ή άιιεο δνκέο 

5. Έληππν  θαη  ςεθηαθφ πιηθφ ζπλαληήζεσλ –  ζπλεξγαζηψλ δηθηχσζεο  κε  αλαθνξά ησλ 
 

ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, εκεξνκελία, εκεξήζηα δηάηαμε, έγγξαθα ζπκθσληψλ, site, θιπ 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξάζεο) 

6. Καηάινγν εηζεξρνκέλσλ πξντφλησλ αλά πεγή (αγνξά, ρνξεγία, δσξεά θαζψο θαη ζηνηρεία 

πξνκεζεπηή/ρνξεγνχ) θαη αλά θαηεγνξία εηδψλ 
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7. Έληππν  θαη  ςεθηαθφ  πιηθφ  απφ  δξάζεηο  δεκνζηφηεηαο  (θσηνγξαθίεο,  πξνζθιήζεηο, 

θπιιάδηα, ιίζηεο απνδεθηψλ, ιίζηεο ζπκκεηερφλησλ, δηαλεκεζέλ πιηθφ, θιπ αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο δξάζεο) 

8.  Τιηθφ πνπ παξάρζεθε απφ ηα ζηειέρε ηεο δνκήο 
 
9.  Μεληαία έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Γνκήο 

 
10. πκβάζεηο,  παξαδνηέα,  θιπ  (ζηηο  πεξηπηψζεηο  πνπ  ζπλάπηνληαη  ζπκβάζεηο  έξγνπ  / 

ππεξεζηψλ) 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
 
Πόποι ηος Κοινωνικού Πανηοπωλείος 

 
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ θαιχπηεηαη είηε απφ εζληθνχο πφξνπο είηε 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9 ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ) ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. Παξάιιεια ην Κνηλσληθφ 

Παληνπσιείν δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο πφξσλ απφ δσξεέο. 

Σέινο, ε  Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Εεξνχ (Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ.) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί 

πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ θαη άιισλ εηδψλ αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 
Κάζε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη θαη δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζα αληηκεησπίδεηαη 

κε  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο  Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο  Γήκνπ Εεξνχ 

(Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ.). 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
 

Ηζσύρ ηος Κανονιζμού 
 
Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο  

Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Εεξνχ (Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ.). 

 
Ο Καλνληζκφο, ελαξκνληζκέλνο κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, εγθξίλεηαη, ζπκπιεξψλεηαη 

θαη ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο  Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο  Γήκνπ 

Εεξνχ (Κ.Δ.ΓΖ.ΕΖ.), πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

Σν Γ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο πξνέδξνπ: 

                                                   Αποθαζίζει Ομόθωνα 

Δγθξίλεη ηνλ ηξνπνπνηεκέλν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ  ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ θαη κεηά απφ 

απηά εμνπζηνδνηεί ηελ θπξία  πξφεδξν γηα ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο. 
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Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ          ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

ΞΩΝΑ ΓΔΩΓΗΑ                                                               ΕΑΒΑΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

   

                                                                                           ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΩΣΖΡΗΟ 

 

                                                                                           ΓΚΗΕΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

 

                         ΠΟΣΗΟ ΥΡΖΣΟ 
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