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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθ.Απόφασης 360/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 16/2015 από
9/9/2015.
Στο Καρπενήσι σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Καρπενησίου οδός Ν.Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 13670/4-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Πέτρου Ιωάννη
κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικολάου Σουλιώτη διαπιστώθηκε από τον
πρόεδρο κ. Πέτρου Ιωάννη πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Πέτρου Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.Χαλκιάς Παντελής
3.Λάππας Κλεομένης
4.Κατσούδας Παναγιώτης
5. Ζαλοκώστα Σοφία
6. Κουτρομάνος Ταξιάρχης
7. Κεραμάρης Δημήτριος
8. Κονιαβίτη Ευδοξία
9.Βονόρτας Δημήτριος
10.Γκαρίλα-Διαμαντή Γεωργία
11. Σταμάτης Ιωάννης
12. Ίβρος Ιωάννης
13.Σκλαπάνης Ταξιάρχης
14. Μαντζιούτας Ιωάννης
15.Παπαδογούλας Παναγιώτης
16.Τσώνης Νικόλαος
17. Κοντογεώργος Ηλίας
18. Παπαροϊδάμης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λιάπης Κωνσταντίνος
2.Σταμάτης Δημήτριος
3.Ντέκας Χρήστος
4.Νιούτσικος Γεώργιος
5.Κοκόσης Φώτιος
6. Τσιτούρη - Κατσιάρη Παρασκευή
7. Γιαννιώτης Παναγιώτης
8.Πεταρούδης Δημήτριος
9.Γρίβα Κωνσταντίνα

Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος κ. Μαρία Γ. Παπαροϊδάμη
για την τήρηση των πρακτικών.
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Καρπενησίου και οι
πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων. Παραβρέθηκε ο πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας κ. Καρέτσος Νικόλαος και ο εκπρόσωπος της
Τοπικής Κοινότητας Μυρίκης κ. Χινόπωρος Γεώργιος.
Αριθμός απόφασης 360/ 2015
Θέμα 1o Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικής Εστίας Δήμου Καρπενησίου:
Η Γενική Γραμματέας κ.Χορμόβα εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:
Δυνάμει της αριθμ. 127176/Η/4.11.2011 Κ.Υ.Α η Μαθητική Εστία Καρπενησίου
υπάγεται οργανικά στο Δήμο Καρπενησίου.
Με τον παρόντα Κανονισμό που τίθεται προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο και
που έχει επεξεργαστεί από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής, προστατεύεται η εύρυθμη λειτουργία της
Μαθητικής Εστίας.
Πρότυπο για την εκπόνηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας αποτέλεσε ο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Εστιών και Μαθητικών Κέντρων του
Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο Δήμο, πέραν της
θεσμοθετημένης για την καλή λειτουργία των Δομών.
Παρακαλούμε για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Μαθητικής Εστίας
Καρπενησίου, λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του α. 93 Ν. 3463/2006
 Την αρίθμ. 127176/Η/4.11.2011 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2508/Β/4-11-2011)
 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Μαθητικών Εστιών και Μαθητικών
Κέντρων του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, Αθήνα 1998
 Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Καρπενησίου, όπως ισχύει.
 Την εισήγηση της Υπηρεσίας
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα προαναφερόμενα και μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου ως εξής:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
1. Η Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου εξυπηρετεί τη νέα γενιά της πατρίδας
μας και λειτουργεί για τα συμφέρον του λαού του Νομού Ευρυτανίας.
2. Σκοπός της λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας είναι η προσφορά ευκαιριών και
διευκολύνσεων
στη
μαθητική
νεολαία
για
μόρφωση.
Η ενίσχυση των μαθητών που προέρχονται από ασθενέστερα οικονομικά
στρώματα περιλαμβάνει: τη διαμονή και τη διατροφή στην Μαθητική Εστία αλλά
και την διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών με την παροχή μέσων για
πνευματική, ψυχαγωγική, αθλητική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.
3. Ο Δήμος Καρπενησίου εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία
της Μαθητικής Εστίας ούτως ώστε:
α- να συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη με τη συμμετοχή των μαθητών σε
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διάφορες εκδηλώσεις και τη συνεργασία των φορέων πολιτισμού στα πλαίσια του
Δήμου.
β- να βοηθά τον σημερινό μαθητή και αυριανό πολίτη στην πραγματοποίηση των
ονείρων του για μόρφωση και πολιτιστική ανάπτυξη.
4. Στην Μαθητική Εστία γίνονται δεκτοί μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου, Λυκείου,
Τεχνικών Σχολών, Νοσηλευτικής Σχολής και σπουδαστές, σπουδάστριες
Δημοσίων ΙΕΚ που προέρχονται από οικογένειες του Νομού Ευρυτανίας και της
ευρύτερης περιφέρειας, με χαμηλό εισόδημα και μαθητεύουν στην πόλη του
Καρπενησίου. Επίσης δεκτοί γίνονται και φοιτητές Τ.Ε.Ι. κατόπιν σχετικής
προγραμματικής σύμβασης.
5. Στην Μαθητική Εστία του Καρπενησίου γίνονται δεκτοί μαθητές/-τριες και ως
εξωτερικοί οικότροφοι στους οποίους παρέχεται μόνο τροφή.
6. Με την είσοδό τους στη Μαθητική Εστία οι οικότροφοι αποδέχονται τους όρους
και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ο οποίος τους
γνωστοποιείται από τον Προϊστάμενο της Εστίας.
ΑΡΘΡΟ 2
Διοίκηση
1. Η Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου υπάγεται οργανικά δυνάμει της αριθμ.
127176/Η/4.11.2011 Κ.Υ.Α. στο Δήμο Καρπενησίου.
2. Ο Δήμαρχος προΐσταται των υπηρεσιών της Μαθητικής Εστίας, όπως και των
λοιπών Διευθύνσεων του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η αρμόδια
Διεύθυνση στην οποία υπάγεται η Μαθητική Εστία, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του
Δήμου Καρπενησίου, είναι υπεύθυνη έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου για την καλή
εικόνα, την εύρυθμη λειτουργία καθώς και τη συντήρηση των περιουσιακών
στοιχείων της Μαθητικής Εστίας.
3. Η Διοίκηση της Μαθητικής Εστίας τόσο σε θέματα λειτουργίας όσο και
προσωπικού και ο συνολικός συντονισμός όλων των ενεργειών ασκείται από τη
οικεία Διεύθυνση δια του αρμοδίου Διευθυντού και του αρμοδίου Τμηματάρχου.
4. Ειδικότερα η Διοίκηση της Μαθητικής Εστίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i.
καταρτίζει τους πίνακες εισακτέων οικότροφων στην Εστία με βάση τον αριθμό
όσων μπορεί κάθε χρόνο να φιλοξενήσει η Εστία. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται
από το Δ.Σ του Δήμου.
ii.
Καταρτίζει και εγκρίνει το πρόγραμμα μορφωτικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών
και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των γενικών προγραμμάτων του
Δήμου.
iii.
Αποφασίζει για απομάκρυνση μαθητών από την Μαθητική Εστία όταν αυτοί
παραβιάζουν άρθρα του κανονισμού.
iv.
Επιβάλλει κυρώσεις στους οικότροφους, όπως ορίζονται στα άρθρα 9 και 10.
v.
Χαράζει το πλαίσιο και τους κανόνες συλλογικής διαβίωσης των οικότροφων
στην Εστία με την έναρξη της σχολικής περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κριτήριο επιλογής οικότροφων στην Μαθητική Εστία είναι η οικονομική κατάσταση
των οικογενειών τους.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ
Στην Μαθητική Εστία εισάγονται μαθητές και μαθήτριες που:
1. Έχουν την ιδιότητα του μαθητή ή της μαθήτριας Γυμνασίου –Γενικού Λυκείου,
Ε.Π.Α.Λ, Νοσηλευτικής Σχολής και σπουδαστών / σπουδαστριών δημοσίων
Ι.Ε.Κ.
2. Οι οικογένειές τους έχουν μόνιμο τόπο διαμονής άλλον από αυτόν της πόλης
του Καρπενησίου.
3. Δεν έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις (ιδιότητα
3
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μαθητών, 20ο έτος ηλικίας, τόπος διαμονής και σπουδών) αποφασίζει το Δ.Σ.
του Δήμου μετά από εισήγηση πρόταση της αρμόδιας Δ/νσης.
4. Έχουν υποβάλει τις αιτήσεις εισδοχής τους με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
στη Μαθητική Εστία μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
5. Δεν έχουν απομακρυνθεί από την Μαθητική Εστία με προηγούμενη
πειθαρχική απόφαση. Αιτήσεις οικότροφων που δεν έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο σχολικό έτος
επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους και δεν εισάγονται για κρίση. Αιτήσεις
για εισδοχή οικότροφων στην Εστία γίνονται δεκτές και κατά την διάρκεια του
σχολικού έτους, μόνον εφόσον παραμένουν κενές θέσεις στην Εστία.
6. Ειδικές ρυθμίσεις εισόδου οικοτρόφων που καλύπτονται από Προγραμματικές
συμβάσεις του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 5
Οι οικότροφοι δύνανται να παραμένουν στην Εστία για όσα χρόνια σπουδών
απαιτούνται για να πάρουν απολυτήριο και πριν από την ηλικία των 20 ετών, με την
εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 7.
ΑΡΘΡΟ 6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
1. Οι οικότροφοι φροντίζουν να προστατεύουν την περιουσία και τον εξοπλισμό
της Εστίας.
2. Το ύψος της οικονομικής συμμετοχής των οικότροφων καθορίζεται πριν από
την έναρξη του σχολικού έτους από το Δ.Σ του Δήμου. Η οικονομική
συμμετοχή καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Με την
καταβολή δίνεται απλή απόδειξη με την σφραγίδα του Δήμου υπογεγραμμένη
από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εστίας. Στο τέλος κάθε μήνα αποδίδεται στο
ταμείο του Δήμου ονομαστική κατάσταση οικότροφων με τις αντίστοιχες
εισπράξεις.
3. Με την είσοδο του οικότροφου στην Εστία καταβάλλεται χρηματικό ποσό ως
εγγύηση, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ του Δήμου. Έτσι
δημιουργείται ένας λογαριασμός εγγυήσεων οικότροφων. Το χρηματικό αυτό
ποσό χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των ζημιών που γίνονται από
τους οικότροφους στον εξοπλισμό των δωματίων και των κοινόχρηστων
χώρων.
4. Οικότροφοι που έχουν οικονομικές δυσκολίες μπορούν να πάρουν έγγραφη
αναβολή για καταβολή της οικονομικής τους συμμετοχής, όχι όμως
μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, από τον Προϊστάμενο της Εστίας.
5. Οικότροφοι που δεν είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν
γίνονται δεκτοί την επόμενη σχολική περίοδο.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής τροφείων, για την
απαλλαγή τους αποφασίζει το Δ.Σ του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 7
Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς οικότροφων
προβλέπονται:
1. Προφορική επίπληξη.
2. Έγγραφη προειδοποίηση που γίνεται από τον Προϊστάμενο της Εστίας με
ταυτόχρονη ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του οικότροφου.
3. Απομάκρυνση από την Μαθητική Εστία. Γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του
παρόντος Κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 8
Οικότροφοι δεν μπορούν να εισαχθούν στην Μαθητική Εστία ή απομακρύνονται από
αυτήν όταν συντρέχουν οι παρακάτω κατά περίπτωση λόγοι :
1. Έχασαν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του μαθητή είτε επειδή πήραν
απολυτήριο / πτυχίο, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
διέκοψαν τη φοίτησή τους.
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2. Δεν εκπληρώνουν όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις ή δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις εισδοχής.
3. Όταν κρίνει η Υπηρεσία για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν
αναλυτικά, ότι η παρουσία του συγκεκριμένου οικότροφου δεν συμβιβάζεται
με το πνεύμα του Κανονισμού και το χαρακτήρα της κοινωνικής παροχής του
Δήμου Καρπενησίου.
4. Ενδεχόμενη απόφαση της Υπηρεσίας για απομάκρυνση οικότροφου από την
Εστία πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη και να ανταποκρίνεται στο
πνεύμα του Κανονισμού.
5. Οικότροφοι απομακρύνονται πρόσκαιρα ή οριστικά από την Εστία όταν
δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των υπολοίπων οικότροφων.
ΑΡΘΡΟ 9
1. Στο χώρο της Εστίας προστατεύεται η ισότητα μεταξύ των οικότροφων.
2. Οι οικότροφοι κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Εστία είναι
υπεύθυνοι για την κοινωνική και πνευματική λειτουργία του χώρου.
3. Φροντίζουν για την καθαρή εμφάνιση του δωματίου τους και των
κοινόχρηστων χώρων.
4. Ο Προϊστάμενος με άλλον έναν υπάλληλο της Εστίας μπορεί δίχως να
ειδοποιεί, να επισκέπτεται τα δωμάτια των οικότροφων για να διαπιστώσει
εάν είναι καθαρά και τακτοποιημένα είτε βρίσκονται οι οικότροφοι σ’ αυτά είτε
απουσιάζουν.
5. Οι οικότροφοι συνεργάζονται με το προσωπικό καθαριότητας και συντήρησης
της Εστίας για την ασφάλεια και τη σωστή χρήση του υλικού και των μέσων
της.
6. Οι οικότροφοι είναι υποχρεωμένοι να κυκλοφορούν στους κοινόχρηστους
χώρους της Εστίας (διαδρόμους, σαλόνι, εστιατόριο, γραφεία) ευπρεπώς
ντυμένοι και να μην προκαλούν με την ενδυματολογική τους συμπεριφορά,
σεβόμενοι τον εαυτό τους και τους υπόλοιπους.
7. Οι οικότροφοι πρέπει να σέβονται τις ώρες κοινής ησυχίας οι οποίες ορίζονται
από τον Προϊστάμενο.
8. Πρέπει να προσέρχονται στο εστιατόριο τις ώρες λειτουργίας του και να μην
ενοχλούν το προσωπικό μαγειρείου για το πρόγραμμα συσσιτίου το οποίο
καθορίζεται από τον Προϊστάμενο ή άλλον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για
αυτό.
9. Το πρόγραμμα συσσιτίου πρέπει να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των εφήβων με βάση την υγιεινή διατροφή
και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που η οικονομική υπηρεσία του
Δήμου ορίζει. Οι ποσότητες κατά άτομο ορίζονται από ποσοτολόγιο το οποίο
ακολουθείται στην Μαθητική Εστία, εγκεκριμένο από τον προηγούμενο φορέα
προέλευσής της. Ο Δήμος Καρπενησίου μπορεί να αλλάξει με απόφασή του
το ποσοτολόγιο.
10. Μπορούν οι οικότροφοι να συζητήσουν και να κάνουν τις δικές τους
προτάσεις για το πρόγραμμα συσσιτίου.
11. Οι οικότροφοι μπορούν να καταθέσουν τα χρήματά τους ή πολύτιμα
αντικείμενα για φύλαξη στο ταμείο της Εστίας με έκδοση σχετικής απόδειξης.
Η Μαθητική Εστία δεν έχει την ευθύνη για χρήματα ή αντικείμενα που δεν
παραδόθηκαν σ’ αυτή για φύλαξη.
ΑΡΘΡΟ 10
1. Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου
εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Καρπενησίου και τίθεται σε
εφαρμογή από την ημέρα της ψήφισης του.
2. Ο παρών Κανονισμός έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ο Δήμος
Καρπενησίου διατηρεί την ευθύνη λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας.
3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας δύναται να τροποποιηθεί
μόνο με απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Καρπενησίου.
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4. Ο Δήμος Καρπενησίου εμπιστεύεται την εφαρμογή και την πιστή τήρηση του
Κανονισμού αυτού στα μέλη της Εστιακής ζωής, το προσωπικό και στους
μαθητές – μαθήτριες.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
(Τ.Σ.Υ)

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Πέτρου
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Τα Μέλη
(Τ.Υ.)

