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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 



Τι EINΑΙ τα Κζντρα Κοινότητασ 

  

   One stop Shop 

   Δομζσ ςυμπλθρωματικζσ και επικουρικζσ των    
Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν των ΟΣΑ α’ βακμοφ  

   Δομζσ υποδοχισ, καταγραφισ και διαςφνδεςθσ  
πολιτϊν 

 Δομζσ ςυντονιςμοφ δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ 

 Δομζσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ των 
ωφελοφμενων 

 

 



Τι  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τα Κζντρα Κοινότητασ 

 

 Αντικατάςταςθ ι υποκατάςταςθ των  
Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν των ΟΣΑ α’ βακμοφ 

  Δομζσ επίλυςθσ ςυνόλου προβλθμάτων με 
ίδια  μζςα 

 Δομζσ ελζγχου υπθρεςιϊν ΟΣΑ 

    Δομζσ ελζγχου φορζων και υπθρεςιϊν 



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΦΟΕΙΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 

    Διμοι και φορείσ που ςυςτινονται και 
εποπτεφονται από αυτοφσ (Δθμοτικά 
ΝΠΔΔ, Κοινωφελείσ Επιχειριςεισ, λοιποί 
δθμοτικοί φορείσ). 
 



ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Όλοι όςοι ηουν ςτο Διμο, κατά προτεραιότθτα οι 
ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (αντιμετωπίηοντεσ 
φτϊχεια και κοινωνικό  αποκλειςμό, μετανάςτεσ, 
ΑμεΑ, Ρομά κ.λπ.) 

Σο «Κζντρο Κοινότθτα» μπορεί να εςτιάηει 
περιςςότερο ςε κάποιεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, χωρίσ να 
αποκλείονται οι υπόλοιπεσ. 

 

 



ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ 

Α. ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ 

 

 Πλθροφόρθςθ ι/και παραπομπι για προγράμματα πρόνοιασ 
και κοινωνικισ ζνταξθσ τοπικά, περιφερειακά ι εκνικά 

 Τποςτιριξθ των πολιτϊν για ζνταξθ ςε αυτά  

 Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν υλοποίθςθ του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ 
Αλλθλεγγφθσ (πρ. Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα) 

 υνεργαςία και παραπομπι αιτθμάτων ςε δομζσ και υπθρεςίεσ 
ςτα όρια του Διμου (π.χ. ξενϊνεσ, υπνωτιρια, Δομζσ ΑμεΑ 
κ.λπ) 

 υνεργαςία και παραπομπι αιτθμάτων:  
      α) ςε φορείσ και υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ   
      β) ςε φορείσ εφαρμογισ προγραμμάτων τθσ ΓΓΔΒΜΝΓ 

 υνεργαςία με τθν τοπικι αγορά εργαςίασ προσ ζνταξθ των 
ανζργων. 
 

 



ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ 
Β. ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ 

 

Τπθρεςίεσ βελτίωςθσ του βιοτικοφ επιπζδου και διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικι 
ζνταξθσ. Ενδεικτικά: 

 Γενικι ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ για επαγγελματικό προςανατολιςμό 
και δυνατότθτεσ αγοράσ εργαςίασ 

 υμβουλευτικι ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ ςε παιδιά, ενιλικεσ και 
οικογζνειεσ  

 Δράςεισ μακθςιακισ ςτιριξθσ παιδιϊν 

 Εκδθλϊςεισ επιμορφωτικοφ, επικοινωνιακοφ και κοινωνικοφ 
περιεχομζνου για ενεργοποίθςθ των πολιτϊν, τοπικι ανάπτυξθ, 
αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερων προβλθμάτων 

 Μεικτζσ δράςεισ για τθν κοινωνικοποίθςθ και τθν κοινωνικι ζνταξθ 
ειδικϊν κατθγοριϊν πλθκυςμοφ 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ για κζματα νομικοφ χαρακτιρα (παρεχόμενεσ 
δυνατότθτεσ, αρμόδια όργανα,  διαδικαςίεσ κ.λπ.)  

 Διανομι βαςικϊν αγακϊν όπου δεν υπάρχουν κοινωνικά παντοπωλεία 

 Ανάπτυξθ Δικτφου Εκελοντιςμοφ 

 



 
 
 
 
 
 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ανάλογη του αριθμοφ των δημοτών 

 

 
10.000 -40.000: 2 άτομα   / 40.000 – 100.000: 3 άτομα / 
  100.000: 4 άτομα 
Αν λειτουργεί Κζντρο Ρομά, θ πρόςλθψθ ι όχι επιπλζον προςωπικοφ  ςτθν 
κρίςθ του ΟΣΑ 

 

 
 

 

Υποχρεωτικζσ  
 Σουλάχιςτον ζνασ Κοινωνικόσ 

Λειτουργόσ –Τπεφκυνοσ 
Κζντρου 

Δυνητικζσ: 
 Ψυχολόγοσ/χολικόσ ψυχολόγοσ 
 Απόφοιτοσ ΣΕΙ/ΑΕΙ Κοινωνικϊν 

Επιςτθμϊν  

 Επιςκζπτθσ Τγείασ ι 
Νοςθλευτισ 

 Πτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΣΕΙ 
Οικονομικϊν  

       ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

 Πτυχιοφχοσ ΑΕΙ/ ΣΕΙ για 
μακθςιακι ςτιριξθ  

 Διαμεςολαβθτισ για Ρομά  ι 
ευάλωτεσ ομάδεσ 
 

 

 



ΣΤΕΓΑΣΗ 
Σόποσ 

 

ε διακριτό χϊρο 

 Μζςα ςτισ κοινωνικζσ 
υπθρεςίεσ ι κοντά ςε αυτζσ 

 Κοντά ςε άλλεσ  
     κοινωνικζσ δομζσ 

 Ει δυνατόν ςε ιδιόκτθτεσ 
κενζσ εγκαταςτάςεισ 

      

               Πλοι οι χώροι  προς 

 

Χϊροι 

 

 Τποδοχισ - αναμονισ  
-διεκπεραίωςθσ 

 Τγιεινισ κοινοφ-
προςωπικοφ 

 

 

 

 

βάςιμοι ςε  ΑμεΑ 



ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ηλεκτρονικό ςφςτθμα καταγραφισ ωφελοφμενων 
ςυνδεδεμζνο με αντίςτοιχα ςυςτιματα φορζων και 
υπθρεςιϊν που εφαρμόηουν προγράμματα ςε 
εκνικό, περιφερειακό ι τοπικό επίπεδο.  

Σο Π των Κζντρων Κοινότθτασ αποτελεί τμιμα του 
Μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ τθσ ΕΚΕ (Εκνικισ 
τρατθγικι Κοινωνικισ Ζνταξθσ) με τα τρία μθτρϊα: 
 Ωφελοφμενων 
 Φορζων 
 Προγραμμάτων  

 



ΔΙΕΥΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Όπου υπάρχουν κφλακεσ φτϊχειασ,  Ρομά, 
Μεταναςτϊν            Κζντρο Κοινότθτασ Διευρυμζνο με 
Παράρτθμα.  

 Διμοι χωρίσ Κζντρο Κοινότθτασ και χωρίσ εφκολθ 
πρόςβαςθ ςε κοντινό ΚΚ          Εξυπθρζτθςθ από Κινθτι 
Μονάδα 

 Παραρτιματα και Κινθτζσ Μονάδεσ  = 
παρακολουκιματα του  «Κζντρου Κοινότθτασ» 
αναφοράσ 

 Τφιςτάμενα Κζντρα τιριξθσ Ρομά και Ευπακϊν 
Ομάδων παραμζνουν ωσ παραρτιματα του ΚΚ 
παρζχοντασ τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ, είτε ςτο παράρτθμα 
είτε ςτο Κζντρο αναφοράσ. 



ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΡΟΡΤΕΙΑ 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ:  από τθ δθμοτικι Δ/νςθ Κοινωνικισ 
Προςταςίασ  δια τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ 

 Ζλεγχοσ διοικθτικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου: αρμόδιεσ 
Δ/νςεισ  του Διμου. 

 Αν δεν υπάρχει Κοινωνικι Τπθρεςία: Και οι δφο ζλεγχοι από 
Δ/νςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ του Διμου τθσ Ζδρασ τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ, με βοικεια από Κοινωνικοφσ 
Επιςτιμονεσ άλλων δομϊν ι κοινωνικϊν προγραμμάτων του 
Διμου ι τθσ Περιφζρειασ  

 Τποβολι Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των Κζντρων ςτθ Δ/νςθ 
Κοινωνικισ Αντίλθψθσ και Αλλθλεγγφθσ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Πρόνοιασ κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ, 
υποβολι τυχόν τροποποιιςεων και ετιςιου απολογιςμοφ  
λειτουργίασ  
 


