
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 8-6-2022  9ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 

σήμερα την 8ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και του 

Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 

8227/2-6-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων 

Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  4ο Η.Δ. 

«Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής δικαιούχων για τo πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών απόρων, 

χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για 

τη φιλοξενία σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2022 και ορισμός μελών επιτροπής για την 

επεξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων». 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι (20) και απόντες επτά (7) ήτοι: οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος, Ξυριδάκης 

Παντελής, Χαροκόπος Παντελής, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Μαζαράκης 

Γεράσιμος – Αλέξανδρος και Μαρούδας Δημήτριος.  

           

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Παπαχρόνης Γεώργιος   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Ξυριδάκης Παντελής 

Γκιζελή Αλίκη       Χαροκόπος Παντελής   

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Ζερβός Νικόλαος        Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                             Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος   

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα        Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 60/8-6-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 9000/17-6-2022 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Δελακουρίδης Ιωάννης 

Χανακούλας Αθανάσιος  

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καβαλάρης Ιωάννης    

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

          Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου 

θέματος Η.Δ.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Νάκας Αριστείδης, Πετρίτση – 

Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Δημουλά Ελισσάβετ – Ελένη, 

Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία – Ελένη, Κανελλάκης Ιωάννης, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία 

(Ζαφειρίνα).  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα 

Στυλιανή. 

 
        

 

 

 Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:  

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7810/27-5-2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:  

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                Ψυχικό 27/5/2022 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟ-                                                               Αρ.Πρωτ: 7810 
ΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                    
ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                                                                      ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο 
                                                                                                          Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής δικαιούχων για τo πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών απόρων, 

χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για τη 

φιλοξενία σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2022 και ορισμός μελών επιτροπής για την επεξεργασία και 

αξιολόγηση των αιτήσεων.  

           Σκοπός του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των  

παιδιών. Δικαιούχοι του προγράμματος δύναται να είναι κατά προτεραιότητα τα τέκνα απόρων γονέων  

καθώς και τα τέκνα χαμηλόμισθων και ανέργων γονέων που διαβιούν στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και έπονται 
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 οι λοιποί αιτούντες που πληρούν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. 

Σύμφωνα  με τα  κοινωνικά και  τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν  από  το  αρχείο των 

περιπτώσεων και των προγραμμάτων που υποστηρίζει η Διεύθυνση,  προτείνεται ο καθορισμός οικονομικών 

( εισόδημα, περιουσιακή κατάσταση ) και  κοινωνικών ( άνεργοι, ΑMEΑ στην οικογένεια, μονογονεϊκές  

οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες ) κριτηρίων για  την  επιλογή παιδιών  ηλικίας  6-16  ετών που κατοικούν 

στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και θα αιτηθούν συμμετοχή στο πρόγραμμα Φιλοξενίας σε παιδικές  

κατασκηνώσεις για το 2022. Αναμένουμε για τη φετινή χρονιά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις οδηγίες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και τα τυχόν μέτρα 

πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19. 

Για την τελική μας πρόταση κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια λάβαμε  υπ΄ όψιν και τα 

σχετικά στοιχεία της ΚΥΑ 38249 ΦΕΚ 2025/Β/21-04-2022 περί «Κατάρτισης προγράμματος διαμονής παιδιών 

χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2022». Κρίνουμε ωστόσο απαραίτητο να 

ληφθούν υπόψη και κοινωνικά κριτήρια ένταξης σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελούμενων που υποστηρίζει 

η Διεύθυνση  Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.  

Προτείνουμε λοιπόν τα ακόλουθα κριτήρια:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Α΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

                                                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

Τα μόρια ανά οικονομικό κριτήριο ορίζονται ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 10.000,99€ 30 μόρια 

δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 10.001,00€ έως 20.000,99€ 20 μόρια 

δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 20.001,00€ έως 30.000,00€ 10 μόρια 

 

  Ως δηλωθέν  οικογενειακό εισόδημα νοείται το πραγματικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, είτε 

φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου, είτε φορολογείται αυτοτελώς 

για το φορολογικό έτος 2020. 

Β΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Τα μόρια ανά κοινωνικό κριτήριο ορίζονται ως εξής: 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 20 ΜΟΡΙΑ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 30 ΜΟΡΙΑ 

ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 30 ΜΟΡΙΑ 
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ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 15 ΜΟΡΙΑ /για κάθε ανήλικο τέκνο 

ΓΟΝΕΙΣ ΑΜΕΑ 1 40 ΜΟΡΙΑ 

ΑΤΟΜΟ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2 20 ΜΟΡΙΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΓΟΝΕΩΝ  Ο ένας γονέας  20 ΜΟΡΙΑ / Οι δύο γονείς 50 ΜΟΡΙΑ 

 

1 «γονείς ΑΜΕΑ» θεωρούνται μόνο και αποκλειστικά οι γονείς του κατασκηνωτή, 

2 «άτομο ΑΜΕΑ στην οικογένεια» είναι μόνο και αποκλειστικά αδελφός ή αδελφή του  

Κατασκηνωτή και όχι ο ίδιος ο Κατασκηνωτής 

Οι γονείς / κηδεμόνες που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι 

απαραίτητα δικαιολογητικά και αν ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες που απαιτούν 

πρόσθετα δικαιολογητικά να τα προσκομίσουν και αυτά. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατίθενται απαραιτήτως μαζί με το έντυπο της αιτήσεως: 

o Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον δεν είναι δημότης Φιλοθέης-Ψυχικού)  

o Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικον. έτους 2020 (για τα εισοδηματικά κριτήρια)  

o Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται την  παροχή  κατασκήνωσης για  τα  παιδιά  τους  από  το 

ασφαλιστικό  τους  ταμείο. 

 

Επιπλέον Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:  

o Βεβαίωση χρόνου  ανεργίας σε ισχύ (για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου) 

o Κάρτα πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ, αν δεν προκύπτει από το 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

o Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ (για γονείς ή αδελφό/-φή  Α.με.Α) 

o Αποδεικτικό ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα  

o Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή σχετικές νομικές ενέργειες ότι τελεί σε διάσταση ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση επιμέλειας παιδιών (για μονογονεϊκή οικογένεια) 

o Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής Τηλεφωνίας κτλ ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ 

o Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσής της (για αλλοδαπούς) 

 

Η Διεύθυνση  κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο κριθεί απαραίτητο και (αν  απαιτηθεί  να  συντάξει  έκθεση  κοινωνικής  έρευνας από  τον  

Κοινωνικό  Λειτουργό.)  

H επιλογή  των  δικαιούχων  θα  γίνει σύμφωνα με  τα  προσδιοριζόμενα,  ανωτέρω  κοινωνικά  και  

οικονομικά  κριτήρια.  
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Μετά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής των δικαιούχων για το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στην 

παιδική κατασκήνωση προσκομίζεται απαραιτήτως στη Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας μέσα σε διάστημα 

5 ημερών  Βεβαίωση Παιδιάτρου με φωτογραφία του παιδιού για τον πλήρη εμβολιασμό και ότι δεν 

πάσχει από  υποκείμενα νοσήματα για τη δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού στην κατασκήνωση.  

Για την επιλογή προτείνεται ο ορισμός αρμόδιας επιτροπής για την υποδοχή επεξεργασία και αξιολόγηση των 

αιτήσεων για το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών-κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού σε παιδικές 

κατασκηνώσεις για το 2022 αποτελούμενη από τους παρακάτω: 

1. Αγγελική Λεονταρίτη,  Προϊσταμένη Δ/νσης Κοιν. Προστ.. Αθλ. & Πολ. 

2. Τσιμογιάννη Παύλο, ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό με αναπληρωματική του την  Χρηστίδου  Ευγενία, ΠΕ 

Διοικητικού 

3. Σοφία Αποστολοπούλου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού  με αναπληρωματικό τον  Γκλιάτη   Μιχαήλ,  ΔΕ 

Διοικητικού. 

                                                                                                                                                      Η προϊσταμένη Δ/νσης                                                                                                     

                                                                       Αγγελική Λεονταρίτη 

Παρακαλώ τα μέλη τoυ Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Tην ΚΥΑ 38249  (ΦΕΚ 2025/Β/21-4-2022)   περί «Κατάρτισης προγράμματος διαμονής παιδιών 

χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2022», 

5. Το υπ΄αριθμ. 7810/27-5-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού  

μετά από διαλογική συζήτηση  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Την επικαιροποίηση των κριτηρίων επιλογής δικαιούχων για τo πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών, ηλικίας 6-16 

ετών, των απόρων, χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού για τη φιλοξενία σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2022, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Α΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

                                                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

Τα μόρια ανά οικονομικό κριτήριο ορίζονται ως εξής: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 10.000,99€ 30 μόρια 

δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 10.001,00€ έως 20.000,99€ 20 μόρια 

δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 20.001,00€ έως 30.000,00€ 10 μόρια 

 

  Ως δηλωθέν  οικογενειακό εισόδημα νοείται το πραγματικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, είτε 

φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου, είτε φορολογείται αυτοτελώς 

για το φορολογικό έτος 2020.  

Β΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Τα μόρια ανά κοινωνικό κριτήριο ορίζονται ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 20 ΜΟΡΙΑ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 30 ΜΟΡΙΑ 

ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 30 ΜΟΡΙΑ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 15 ΜΟΡΙΑ /για κάθε ανήλικο τέκνο 

ΓΟΝΕΙΣ ΑΜΕΑ 1 40 ΜΟΡΙΑ 

ΑΤΟΜΟ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2 20 ΜΟΡΙΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΓΟΝΕΩΝ  Ο ένας γονέας  20 ΜΟΡΙΑ / Οι δύο γονείς 50 ΜΟΡΙΑ 

 

1 «γονείς ΑΜΕΑ» θεωρούνται μόνο και αποκλειστικά οι γονείς του κατασκηνωτή, 

2 «άτομο ΑΜΕΑ στην οικογένεια» είναι μόνο και αποκλειστικά αδελφός ή αδελφή του  

Κατασκηνωτή και όχι ο ίδιος ο Κατασκηνωτής 

Οι γονείς / κηδεμόνες που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι 

απαραίτητα δικαιολογητικά και αν ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες που απαιτούν 

πρόσθετα δικαιολογητικά να τα προσκομίσουν και αυτά. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατίθενται απαραιτήτως μαζί με το έντυπο της αιτήσεως: 

o Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον δεν είναι δημότης Φιλοθέης-Ψυχικού)  

o Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικον. έτους 2020 (για τα εισοδηματικά κριτήρια)  

o Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται την  παροχή  κατασκήνωσης για  τα  παιδιά  τους  από  το 

ασφαλιστικό  τους  ταμείο. 

Επιπλέον Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:  

o Βεβαίωση χρόνου  ανεργίας σε ισχύ (για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου) 

o Κάρτα πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ, αν δεν προκύπτει από το 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

o Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ (για γονείς ή αδελφό/-φή  Α.με.Α) 
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o Αποδεικτικό ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα  

o Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή σχετικές νομικές ενέργειες ότι τελεί σε διάσταση ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση επιμέλειας παιδιών (για μονογονεϊκή οικογένεια) 

o Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής Τηλεφωνίας κτλ ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ 

o Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσής της (για αλλοδαπούς) 

 

Η Διεύθυνση  κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο κριθεί απαραίτητο και (αν  απαιτηθεί  να  συντάξει  έκθεση  κοινωνικής  έρευνας από  τον  

Κοινωνικό  Λειτουργό.)  

H επιλογή  των  δικαιούχων  θα  γίνει σύμφωνα με  τα  προσδιοριζόμενα,  ανωτέρω  κοινωνικά  και  

οικονομικά  κριτήρια.  

Β.  Τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής, αρμόδια για την επεξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων,  

αποτελούμενη από τους: 

1. Αγγελική Λεονταρίτη,  Προϊσταμένη Δ/νσης Κοιν. Προστ.. Αθλ. & Πολ. 

2. Τσιμογιάννη Παύλο, ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό με αναπληρωματική του την  Χρηστίδου  Ευγενία, ΠΕ 

Διοικητικού 

3. Σοφία Αποστολοπούλου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού  με αναπληρωματικό τον  Γκλιάτη   Μιχαήλ,  ΔΕ 

Διοικητικού 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  9ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

8- 6- 2022 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 17-6-2022 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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