
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                            Αριθµ. Α̟όφ : 237/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 14ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   11- 9 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 30964/5-9-2017  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου  67    του        
Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
 Έγκριση Εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας  
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κάλφας Γεώργιος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Βρυζίδου Παρασκευή 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  6 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
7 Καραφουλίδης Ανέστης 7 Ανδρεάδης Κων/νος 
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 8 Απαζίδου Σοφία 
9 Βύρλιος Μάρκος 9 Χόλµπα Αντωνία 
10 Παπάς Ευθύµιος   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    12 Κοκκινίδης Γεώργιος   
    13 Χαιτίδης Γεώργιος   

14 Αριστερίδης Ιωάννης 
15 Κύρκα Μαρία 
16 Παπαοικονόµου Παντελής 
17 Μπίγγας Στέφανος 
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
19 Τσολακίδης Ισαάκ 
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20 Καραίσκος Γεώργιος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών     
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Ιτσκου 
Κατερίνα υ̟άλληλο  του γραφείου Προγραµµατισµού του ∆ήµου 
µας η ο̟οία εισηγούµενη το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης  
έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου  σχέδιο Εσωτερικού κανονισµού 
λειτουργίας του κέντρου κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας ο ο̟οίος 
καταρτίσθηκε σύµφωνα µε υ̟όδειγµα κανονισµού ̟ου έχει 
εκδώσει η ΕΕΤΑΑ  ̟ροσαρµοσµένος στα οργανωτικά, οικονοµικά 
και διοικητικά δεδοµένα του ∆ήµου  µας . 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα ̟ρέ̟ει να α̟οφασίσει για την έγκριση 
του κανονισµού   
 

Αριθµ. α̟όφ. 237/2017 
 
Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υ̟όψη του την 
3/2017 Α∆Σ και την  µε αριθ. 6048/2-12-2016 Α̟όφαση ένταξης 
της ̟ράξης µε τίτλο « Κέντρο κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας » 
 
                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον Εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας ο ο̟οίος έχει ως εξής : 
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                                                   Προοίµιο 

Με τον Κανονισµό αυτό,  ρυθµίζεται η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 

του ∆ήµου  Εορδαίας. Ο Κανονισµός αυτός εγκρίνεται, συµ̟ληρώνεται και 

τρο̟ο̟οιείται α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 1. Σύσταση, Σκο̟ός, Κανονιστικό ̟λαίσιο 

1. Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας µε ειδικό ̟ροσω̟ικό ̟αροχής 

υ̟ηρεσιών υ̟οστήριξης ΡΟΜΑ είναι µια νέα δοµή ̟ου θεσµοθετήθηκε µε 

το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υ̟ουργική 

Α̟όφαση(ΚΥΑ) ̟ου ορίζει τις ελάχιστες ̟ροδιαγραφές λειτουργίας του 

(∆23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854Β’/30.03.2016) 
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2. Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας µε ειδικό ̟ροσω̟ικό ̟αροχής 

υ̟ηρεσιών υ̟οστήριξης ΡΟΜΑ, λειτουργεί έ̟ειτα α̟ό ̟ρόσκληση (µε 

ΑΠ.23/2998/19-07-2016) της ΕΥ∆ του ΕΠ  «∆υτική Μακεδονία 2014-2020» 

,  την 30418/476/1-9-2017  , την υ̟’ αριθµ. 189/2016 Α̟όφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου , την υ̟΄ αριθµ. 6048/02-12-2016  ̟ράξη ένταξης της ̟ράξης 

«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας »µε κωδ. ΟΠΣ: 5001971 του ειδικού 

στόχου 1031: «Βελτίωση ̟ροσβασιµότητας και συµµετοχή µειονεκτούντων 

ατόµων στα αγαθά της υγείας και της ̟ρόνοιας» για τον άξονα 

̟ροτεραιότητας  10: « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

κατα̟ολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» 

3. Με τη λειτουργία του ε̟ιδιώκεται η ̟εραιτέρω υ̟οστήριξη των 

Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού στην εφαρµογή 

̟ολιτικών κοινωνικής ̟ροστασίας και η ανά̟τυξη ενός το̟ικού σηµείου 

αναφοράς για την υ̟οδοχή, εξυ̟ηρέτηση, την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και τη 

διασύνδεση των ̟ολιτών µε όλους τους φορείς, δοµές, Υ̟ηρεσίες και τα 

Κοινωνικά Προγράµµατα κοινωνικής ̟ροστασίας ̟ου ανα̟τύσσονται, 

είτε στην ̟εριοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό ε̟ί̟εδο, µε ιδιαίτερη 

στόχευση στα ̟ρογράµµατα και στις δράσεις ̟ου α̟οσκο̟ούν στην 

κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας.  

4. Α̟οτελεί το βασικό «̟υρήνα» διευρυµένων υ̟ηρεσιών τύ̟ου “One  Stop 

Shοp”, µε εξατοµικευµένη ολιστική ̟ροσέγγιση, υ̟οστηρίζοντας ή 

συνεργώντας µε την κοινωνική Υ̟ηρεσία του ∆ήµου, ως δράση «οµ̟ρέλα» 

̟αρέχοντας υ̟ηρεσίες οι ο̟οίες αντα̟οκρίνονται στις ̟ολιτικές ̟ου ήδη 

υλο̟οιούνται ή ̟ρογραµµατίζονται και τις ενισχύουν ̟εραιτέρω. 

5. Το Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας µε ειδικό ̟ροσω̟ικό 

̟αροχής υ̟ηρεσιών υ̟οστήριξης ΡΟΜΑ λειτουργεί ως δοµή 

συµ̟ληρωµατική  της Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου και 

ε̟ο̟τεύονται α̟ό αυτή. 

6. Η δηµιουργία του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) έχει ως στόχο να συµβάλει 

στην ολοκληρωµένη ̟ροσέγγιση σχεδιασµού και εφαρµογής της 

κοινωνικής ̟ολιτικής σε το̟ικό ε̟ί̟εδο, στο συντονισµό των δράσεων 
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µεµονωµένων φορέων και στη χωρική ενο̟οίηση των κοινωνικών 

υ̟οδοµών και υ̟ηρεσιών στο ∆ήµο Εορδαίας , µέσω µιας κεντρικής 

δοµής. 

7. Φορέας Υλο̟οίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο ∆ήµος Εορδαίας. 

8. Βασικός άξονας για τη λειτουργία του Κέντρου είναι το Ενιαίο 

Πληροφοριακό Σύστηµα (Ε.Π.Σ.), δεδοµένου ότι δίνει τη δυνατότητα άµεσης 

διασύνδεσης και ε̟ικοινωνίας τόσο µεταξύ των διαφορετικών ε̟ι̟έδων 

διαχείρισης/διοίκησης όσο και των διαφορετικών φορέων και δοµών 

̟αροχής υ̟ηρεσιών κοινωνικής ̟ροστασίας. Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο 

∆ήµο αδα̟άνως α̟ό τον φορέα ̟ου το σχεδιάζει και το υλο̟οιεί µε 

µέριµνα του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. 

Αλληλεγγύης. 

 

Άρθρο 2.Παρεχόµενες Υ̟ηρεσίες – Αντικείµενο 

1. Παρεχόµενες Υ̟ηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας 

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υ̟οδοχή και στην 

ενηµέρωση των ̟ολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές οµάδες, και αφετέρου στην υ̟οστήριξή τους µε σκο̟ό τη 

βελτίωση του βιοτικού τους ε̟ι̟έδου ̟αράλληλα µε τη συνεργασία ̟ου 

ανα̟τύσσει µε τις λοι̟ές  κοινωνικές δοµές και υ̟ηρεσίες  του δήµου. 1 

Οι Υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) 

κεντρικούς άξονες: 

Α) Υ̟οδοχή - Ενηµέρωση - Υ̟οστήριξη των ̟ολιτών   

�  Πληροφόρηση ή /και ̟αρα̟οµ̟ή των ̟ολιτών στα 

̟ρογράµµατα ̟ρόνοιας και κοινωνικής ένταξης ̟ου 

υλο̟οιούνται σε το̟ικό, ̟εριφερειακό  ή εθνικό ε̟ί̟εδο ό̟ως 

Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, το Ταµείο Ευρω̟αϊκής 

Βοήθειας ̟ρος τους Α̟όρους, κοινωνικές δοµές και υ̟ηρεσίες 

ό̟ως το Βοήθεια στο σ̟ίτι, τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωµένων, τα Κέντρα ∆ιηµέρευσης- Ηµερήσιας Φροντίδας για 
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άτοµα µε ανα̟ηρία, τα ̟ρογράµµατα της Γενικής Γραµµατείας 

∆ια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ,κ.α. 

� Υ̟οστήριξη των ̟ολιτών για την ένταξή τους στα 

̟ροαναφερόµενα ̟ρογράµµατα µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

̟αροχή υ̟οστήριξης κατά τη διαδικασία υ̟οβολής της αίτησης 

για το ̟ρόγραµµα Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης. Τα 

στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή 

συµ̟λήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των 

α̟αραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών 

Β)  Συνεργασία µε Υ̟ηρεσίες, Φορείς και ∆οµές ̟αροχής υ̟ηρεσιών 

κοινωνικής ̟ροστασίας 

� Συνεργασία και ̟αρα̟οµ̟ή αιτηµάτων σε άλλες δοµές και 

υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται στα γεωγραφικά όρια της ̟εριοχής 

λειτουργίας του « Κέντρου Κοινότητας», ̟.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες 

Αστέγων, Ξενώνες Κακο̟οιηµένων Γυναικών και θυµάτων 

διακίνησης και εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, 

∆οµές Ψυχικής Υγείας, ∆οµές για ΑµεΑ, Βρεφονη̟ιακοί και 

Παιδικοί Σταθµοί, Προγράµµατα για Ηλικιωµένους, 

Προγράµµατα για ΡΟΜΑ, Προγράµµατα για Μετανάστες κλ̟ 

� Συνεργασία και ̟αρα̟οµ̟ή αιτηµάτων : α) σε υ̟ηρεσίες 

α̟ασχόλησης (̟.χ. ΟΑΕ∆ ) για την ένταξη των ωφελούµενων σε 

̟ρογράµµατα κατάρτισης, δράσεις α̟ασχόλησης, ε̟ιµορφωτικά 

σεµινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς 

αρµόδιους για την εφαρµογή ̟ρογραµµάτων της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

� Συνεργασία µε την το̟ική αγορά εργασίας µε στόχο την 

ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανά̟τυξη ε̟αφών και 

τακτικής και τακτικής ε̟ικοινωνίας µε φορείς εκ̟ροσώ̟ησης των 

εργοδοτών και των εργαζοµένων (̟χ Ε̟ιµελητήρια, ενώσεις και 

οµοσ̟ονδίες εργαζοµένων, συλλόγους ε̟ιχειρήσεων ή 

ε̟ιχειρηµατικών οµάδων , κλ̟).Τα Κ.Κ. συνεργάζονται κυρίως µε 
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τα Γραφεία Ανέργων των ∆ήµων (όταν αυτά υφίστανται) για την 

ανά̟τυξη των σχετικών συνεργειών. 

Σηµειώνεται ότι ο στόχος της εν λόγω ενέργειας δεν είναι η 

υ̟οκατάσταση της λειτουργίας  των δηµοσίων Υ̟ηρεσιών 

Α̟ασχόλησης (ΟΑΕ∆), αλλά κυρίως: 

� η ενηµέρωση και ευαισθητο̟οίηση του κόσµου των 

ε̟ιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιµετώ̟ισης της 

ανεργίας στην ̟εριοχή /∆ήµο και την ύ̟αρξη 

συγκεκριµένης δυναµικής όσον αφορά την ̟ροσφορά 

εργατικού δυναµικού και ειδικοτήτων 

� η ε̟αφή του κόσµου των ε̟ιχειρήσεων µε αυτή των 

ανέργων µέσα α̟ό τη συµµετοχή σε κοινές δράσεις (̟χ 

ηµερίδες) 

Γ)  Παροχή Υ̟ηρεσιών  ̟ου θα α̟οσκο̟ούν στη βελτίωση του βιοτικού 

ε̟ι̟έδου των ̟ολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των 

ωφελουµένων. 

Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του ̟ληθυσµού της ̟εριοχής, το 

«Κέντρο Κοινότητας » ̟αρέχει υ̟ηρεσίες ̟ου α̟οσκο̟ούν στη βελτίωση 

του βιοτικού ε̟ι̟έδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των 

ωφελούµενων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υ̟ηρεσίες: 

� Παροχή συµβουλευτικής υ̟οστήριξης για την ένταξη στην 

αγορά εργασίας, υ̟ηρεσίες ε̟αγγελµατικού ̟ροσανατολισµού  

� Παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ̟αιδιά, 

ενήλικες και οικογένειες 

� Ανά̟τυξη δράσεων δηµιουργικής α̟ασχόλησης και 

µαθησιακής στήριξης ̟αιδιών ̟ροσχολικής και σχολικής ηλικίας, 

σε συνέργεια µε τα ̟ρογράµµατα εκ̟αίδευσης ̟ου υλο̟οιούνται 

(εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες, µαθησιακή υ̟οστήριξη, ̟αροχή 

γευµάτων , υ̟οστήριξη σχολικού ̟εριβάλλοντος κ.α.) 
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� Προγράµµατα για συνδροµή στη δηµιουργία για νέους, ̟.χ. 

ε̟αγγελµατικός ̟ροσανατολισµό 

� Μεικτές δράσεις για την κοινωνικο̟οίηση και την κοινωνική 

ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι α̟οκλειστικά) για µαθητές ΑµεΑ, 

̟αιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, ΡΟΜΑ  

� Παροχή ενηµερωτικής συνδροµής για θέµατα νοµικού 

χαρακτήρα σε σχέση µε τις ̟αρεχόµενες δυνατότητες, όργανα, 

διαδικασίες κ.λ̟.  

� Συγκέντρωση και διανοµή βασικών αγαθών  

� Ανά̟τυξη δικτύου µε φορείς ̟ου υλο̟οιούν δράσεις ή 

ενέργειες σχετικές µε το αντικείµενο του Κέντρου Κοινότητας  

� Ανά̟τυξη ∆ικτύου Εθελοντισµού ̟ου είτε θα συνδράµει το 

̟ροσω̟ικό του Κέντρου Κοινότητας κατά ̟ερί̟τωση, ̟άντοτε 

υ̟ό την ε̟ο̟τεία του και µε βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις 

του, είτε θα συµβάλλει στις δράσεις των υ̟ολοί̟ων δοµών 

αντιµετώ̟ισης της φτώχειας, υ̟ό τις οδηγίες και τον έλεγχο του 

τακτικού ̟ροσω̟ικού των δοµών αυτών.  

2. Αντικείµενο 

Το Κέντρο Κοινότητας α̟οσκο̟εί στην ολιστική υ̟οστήριξη των κατοίκων 

του ∆ήµου Εορδαίας, µέσα α̟ό την ̟αροχή ενός συνολικού ̟λέγµατος 

υ̟ηρεσιών µε στόχο την κατα̟ολέµηση της φτώχειας, του κοινωνικού 

α̟οκλεισµού και κάθε µορφής διακρίσεων καθώς και την ̟ροώθηση στην 

α̟ασχόληση.  

Πιο συγκεκριµένα, στόχος της λειτουργίας του είναι να α̟οτελέσει ένα «front 

desk» υ̟οδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και ̟αρα̟οµ̟ής των 

ωφελούµενων ατόµων στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες, είτε σε το̟ικό, είτε σε 

̟εριφερειακό είτε σε εθνικό ε̟ί̟εδο.  

Ο στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι διττός:  

� ̟αρέχει ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών και άλλων υ̟ηρεσιών 

ώστε να α̟οφευχθεί η διασ̟ορά ̟όρων και να ε̟ιτευχθεί η 

ολιστική ̟αρέµβαση σε ̟ολλές οµάδες ̟ληθυσµού,  
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� υ̟οστηρίζει την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισµού του ∆ήµου Εορδαίας 

Ε̟ι̟ρόσθετα, το Κ.Κ. λειτουργεί και ως χώρος ό̟ου συγκεντρώνεται η 

κοινότητα για οµαδικές δραστηριότητες και για θέµατα ενηµέρωσης και 

ευαισθητο̟οίησης.  

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται µε ειδικό ̟ροσω̟ικό για την ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών και την υ̟οστήριξη του  ̟ληθυσµό ΡΟΜΑ  

 

3. . Παρεχόµενες Υ̟ηρεσίες ̟ρος τον ̟ληθυσµό των ΡΟΜΑ είναι οι 

κάτωθι  

Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής 

ένταξης και ̟ροώθησης στην α̟ασχόληση της συγκεκριµένης οµάδας 

̟ληθυσµού, η ο̟οία βιώνει ̟ολλα̟λό κοινωνικό α̟οκλεισµό και ζει υ̟ό 

συνθήκες διαβίωσης µη α̟οδεκτές.  

Το Κέντρο Κοινότητας συνδέεται µε Υ̟ηρεσίες του ∆ήµου, της Περιφέρειας ή 

ακόµα και κρατικές/κεντρικές Υ̟ηρεσίες ̟ου συµβάλλουν στην κοινωνική 

̟ροστασία, την κοινωνική ένταξη και την ̟ροώθηση στην α̟ασχόληση των 

ωφελουµένων. Ε̟ίσης ανα̟τύσσει διαδικασίες συνεργασίας οι ο̟οίες 

α̟οβλέ̟ουν στην ε̟ίτευξη της συνέργειας και συµ̟ληρωµατικότητας µεταξύ 

συναφών δράσεων και υ̟ηρεσιών καθώς και την δηµιουργία δικτύων µε 

φορείς οι ο̟οίοι:  

� έχουν ως αντικείµενο υ̟ηρεσία/υ̟ηρεσίες ̟ου σχετίζονται µε 

θέµατα ̟ου αφορούν τους Ροµά, ή/και  

� υλο̟οιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές µε το αντικείµενο  

Για την ε̟ίτευξη των ̟αρα̟άνω, το Κ.Κ. δραστηριο̟οιείται στην ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών µέσω εξατοµικευµένης και µακρο̟ρόθεσµης ̟ροσέγγισης στα 

ωφελούµενα άτοµα, αρχικά χαρτογραφώντας τα α̟αραίτητα βήµατα για την 

̟ορεία τους ̟ρος την κοινωνική ένταξη και την α̟ασχόληση και στη 

συνέχεια υ̟οστηρίζοντας και ̟αρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή. Ε̟ίσης, 

υ̟οστηρίζει τα ωφελούµενα άτοµα ΡΟΜΑ του καταυλισµού , ως ̟ρος τις 

διαδικασίες διανοµής του Κοινωνικού Ε̟ιδόµατος Αλληλεγγύης.  
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Πιο συγκεκριµένα, οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες, αφορούν στα εξής:  

 Υ̟ηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης  

� Παροχή συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών για την ένταξη της 

οικογένειας (ιδιαίτερα των ̟αιδιών), τη στήριξη και ̟ροώθηση 

των δικαιωµάτων του ̟αιδιού και τη διασύνδεση και ̟αρα̟οµ̟ή 

σε δηµόσιες υ̟ηρεσίες ό̟ως ̟αιδείας, αθλητισµού, ̟ολιτισµού, 

δηµιουργικής α̟ασχόλησης κ.λ.̟.)  

� Στήριξη, ενδυνάµωση και ενεργο̟οίηση των γυναικών  

� Παροχή βοήθειας για τη διευκόλυνση και συνηγορία στην 

̟ρόσβαση των ωφελουµένων για την ρύθµιση ̟ρονοιακών 

αιτηµάτων, δικαστικών, αστικοδηµοτικών και νοµικών 

εκκρεµοτήτων των ωφελουµένων. Ε̟ισηµαίνεται ότι η θεσµική 

αρµοδιότητα και ο ελεγκτικός ρόλος των ̟ρονοιακών, 

δικαστικών κ.λ̟ υ̟ηρεσιών εκτελούνται α̟ό τους αρµόδιους 

θεσµούς της διοίκησης. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας 

συνδράµουν, διευκολύνουν και συµ̟αραστέκονται, δεν εκτελούν  

� Εξατοµικευµένη ενηµέρωση για θέµατα ̟ρόσβασης σε δηµόσιες 

υ̟ηρεσίες  

� Παρακολούθηση της ̟ορείας των ωφελουµένων, καθώς και του 

̟ληθυσµού του οικισµού µε ̟οσοτικά και ̟οιοτικά στοιχεία  

 Υ̟ηρεσίες ̟ου α̟οσκο̟ούν στην ̟ροώθηση της α̟ασχόλησης  

� Υ̟οστήριξη για την ανεύρεση εργασίας  

� Προώθηση σε δράσεις συµβουλευτικής και κατάρτισης.  

 Υ̟ηρεσίες ευαισθητο̟οίησης, ενηµέρωσης και στήριξης  

� Ευαισθητο̟οίηση του κοινωνικού συνόλου και άρση των 

στερεοτύ̟ων και των ̟ροκαταλήψεων  

Οι ̟αρα̟άνω δράσεις υλο̟οιούνται βάσει των ̟αρακάτω:  

�  Εξατοµικευµένη, µακρο̟ρόθεσµη και ευέλικτη ̟ροσέγγιση. Η 

εξατοµικευµένη και µακρο̟ρόθεσµη ̟ροσέγγιση των ατόµων για 

την ε̟ίτευξη του στόχου της ̟ροώθησης της α̟ασχόλησης και της 

κοινωνικής ένταξης συνίσταται στην διερεύνηση και α̟οτύ̟ωση 
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των αναγκών του ατόµου α̟ό το ̟ροσω̟ικό του Κέντρου 

Κοινότητας για την εκ̟όνηση εξατοµικευµένου σχεδίου δράσης. 

Οι ενέργειες και οι υ̟ηρεσίες ̟ου δέχεται ο ωφελούµενος 

αφορούν, είτε αµιγώς υ̟ηρεσίες α̟ό το Κέντρο είτε ̟αρα̟οµ̟ή 

σε άλλους εξειδικευµένους φορείς, ̟.χ. ΟΑΕ∆, φορείς 

εκ̟αίδευσης, υ̟ηρεσίες ̟ρόνοιας, κ.λ.̟., είτε συνδυασµό αυτών  

� Συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆ και άλλους συναρµόδιους φορείς. Η 

̟ροώθηση στην α̟ασχόληση γίνεται µέσω της διασύνδεσης και 

συνεργασίας µε το̟ικούς φορείς και υ̟ηρεσίες ̟ροώθησης της 

α̟ασχόλησης ή/και της ε̟ιχειρηµατικότητας (Κέντρα 

Προώθησης της Α̟ασχόλησης του ΟΑΕ∆, Ε̟ιµελητήρια, κλ̟)  

� ∆ιευρυµένη Συµβουλευτική. Οι υ̟ηρεσίες συµβουλευτικής και 

υ̟οστήριξης δύναται να αφορούν σε θέµατα, ό̟ως ̟ροώθηση της 

ε̟ιχειρηµατικότητας, νοµικές υ̟ηρεσίες σχετικές µε 

ε̟αγγελµατικές και ε̟ιχειρησιακές δραστηριότητες, υ̟οστήριξη 

και συµβουλευτική για χρηµατο̟ιστωτικές υ̟ηρεσίες, καθώς και 

θέµατα κοινωνικής ένταξης  

 

Άρθρο 3.Ωφελούµενοι : δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις 

1. Ωφελούµενοι, εξυ̟ηρετούµενοι 

Ως ωφελούµενος ορίζεται ο ̟ολίτης ̟ου κάνει χρήση των υ̟ηρεσιών και 

̟αροχών του Κέντρου του ∆ήµου Εορδαίας , και ο ο̟οίος έχει καταγραφεί 

στο ηλεκτρονικό ̟ληροφοριακό σύστηµα και έχει α̟οκτήσει µοναδικό 

αριθµό αναφοράς.  

Ειδικότερα, ωφελούµενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι ̟ολίτες ̟ου 

κατοικούν στον τό̟ο λειτουργίας και ̟αρέµβασής του, και κατά 

̟ροτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα 

Αλληλεγγύης», καθώς και άτοµα και οικογένειες ̟ου διαβιούν σε συνθήκες 

φτώχειας και κοινωνικού α̟οκλεισµού, άνεργοι/ες, ̟αιδιά και άτοµα ̟ου 

βιώνουν καταστάσεις α̟οκλεισµού, µετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς 
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̟ροστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑµεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες οµάδες 

̟ληθυσµού.  

Οι ωφελούµενοι µ̟ορεί να είναι και κάτοικοι άλλων ̟εριοχών εκτός της 

̟εριοχής λειτουργίας και ̟αρέµβασης του Κέντρου Κοινότητας. 

2. ∆ιαδικασία Εγγραφής Ωφελουµένων  

Ο ̟ιθανός ωφελούµενος ̟ου α̟ευθύνεται στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου 

Εορδαίας , ή σε άλλη διασυνδεδεµένη δοµή η ο̟οία µ̟ορεί να α̟οτελεί το 

αρχικό σηµείο εισόδου για την λήψη υ̟ηρεσιών, εγγράφεται α̟ό το αρµόδιο 

στέλεχος στην Καρτέλα Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούµενου µε 

Μοναδικό Κωδικό Ωφελούµενου, ο ο̟οίος θα α̟οδίδεται µε τρό̟ο ώστε να 

χαρακτηρίζει όλα τα µέλη της οικογένειας.  

Στην Καρτέλα Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούµενου 

συµ̟ληρώνονται:  

α) Γενικά στοιχεία, εφόσον η αρχική καταγραφή γίνεται α̟ό άλλο 

σηµείο  εισόδου και ̟αρα̟οµ̟ή στο Κέντρο Κοινότητας για ̟λήρες 

ιστορικό. Με τον όρο γενικά στοιχεία εννοούµε τα αρχικά στοιχεία 

ταυτο̟οίησης του ̟ροσώ̟ου δηλαδή τα στοιχεία εκείνα ̟ου 

αναφέρονται στην ταυτότητα του ωφελούµενου και τα ο̟οία µ̟ορούν 

να ε̟ιβεβαιωθούν α̟ό την ίδια την αστυνοµική του ταυτότητα ή άλλο 

αντίστοιχο/ισοδύναµο έγγραφο (δί̟λωµα, διαβατήριο, βιβλιάριο 

υγείας).  

β) Πλήρη στοιχεία για τη µορφωτική, εργασιακή και κοινωνική 

κατάσταση και ιστορικό του ωφελούµενου, συµ̟εριλαµβανοµένων 

στοιχείων ̟ου τεκµηριώνουν την ανάγκη λήψης ̟αροχών και 

υ̟ηρεσιών κοινωνικής ̟ροστασίας, εφόσον η καταγραφή γίνεται α̟ό 

τους ̟ιστο̟οιηµένους υ̟αλλήλους του  Κέντρου Κοινότητας  

γ)Ε̟ι̟λέον εξειδικευµένα στοιχεία τα ο̟οία σχετίζονται µε 

συγκεκριµένες  υ̟ηρεσίες ̟ου ζητούνται α̟ό τον κατά γραφόµενο (̟.χ. 

νοµική συνδροµή, ̟λάνο οικονοµικής διαχείρισης) . 

3. ∆ικαιώµατα ωφελούµενων  

Για τους ωφελούµενους εξασφαλίζονται κατ' ελάχιστον τα εξής: 
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� Ψυχοκοινωνική υ̟οστήριξη και εργασιακή συµβουλευτική (ή 

διασύνδεση µε αντίστοιχες υ̟ηρεσίες) 

� ∆ιασύνδεση µε τους φορείς και ̟ρογράµµατα ̟ου 

αντα̟οκρίνονται στις ανάγκες του για ̟αροχές και υ̟ηρεσίες 

κοινωνικής ̟ροστασίας. 

� Πληροφόρηση αναφορικά µε τα ̟ρογράµµατα κοινωνικής 

̟ροστασίας και ̟ρόνοιας ̟ου υλο̟οιούνται σε το̟ικό, 

̟εριφερειακό ή εθνικό ε̟ί̟εδο. 

� Λήψη των υ̟ηρεσιών κατά το διάστηµα  των ̟ροβλε̟όµενων 

ωρών και ηµερών λειτουργίας του Κέντρου και των ωρών 

̟αροχής υ̟οστηρικτικών υ̟ηρεσιών, ό̟ως αυτές αναγράφονται 

σε εµφανές σηµείο στο χώρο του. 

� Πλήρης σεβασµός της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και 

̟ολιτικών ̟ε̟οιθήσεων, της εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής 

και του σεξουαλικού ̟ροσανατολισµού τους. 

� Κατό̟ιν αίτησής τους, οι ωφελούµενοι έχουν δικαίωµα στην 

̟ληροφόρηση και στην ενηµέρωση, εντός δέκα(10) εργάσιµων 

ηµερών, για την εξέλιξη των αιτηµάτων ή/και των αιτήσεων ̟ου 

έχουν κάνει στο Κέντρο για ο̟οιαδή̟οτε δράση, ̟ρόγραµµα και 

̟αροχή υ̟ηρεσιών εν γένει. 

4. Υ̟οχρεώσεις εξυ̟ηρετούµενων – ̟ιθανών ωφελουµένων 

Οι ̟ροσερχόµενοι ̟ρος εξυ̟ηρέτηση στο Κέντρο Κοινότητας   

α̟οδέχονται τους ̟αρακάτω όρους και ̟εριορισµούς: 

� Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσέρχονται σε ηµέρες και ώρες εκτός 

̟ρογράµµατος, το ̟ροσω̟ικό διατηρεί το δικαίωµα να µην 

̟αρέχει τις ̟ροβλε̟όµενες υ̟ηρεσίες ή/και να µην ε̟ιτρέψει την 

είσοδο στον χώρο. 

� Συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατοµικών τους 

φακέλων, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν. 2472/1997 για 

την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων. 
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� Γνωρίζουν και α̟οδέχονται την α̟αγόρευση ο̟οιασδή̟οτε 

µορφής ̟αρενόχλησης (λεκτικής, σωµατικής, σεξουαλικής, 

θρησκευτικής, φυλετικής, ψυχολογικής) µεταξύ  εξυ̟ηρετούµενων 

ή  εξυ̟ηρετούµενων και στελεχών της ∆οµής  

� Είναι υ̟εύθυνοι για τα ̟ροσω̟ικά τους αντικείµενα και σε 

̟ερί̟τωση α̟ώλειας τα µέλη του ̟ροσω̟ικού δεν φέρουν καµία 

ευθύνη. Οφείλουν να σέβονται τους υ̟αλλήλους, τους εθελοντές, 

τους άλλους ωφελούµενους, καθώς και τους χώρους του Κέντρου. 

� Είναι υ̟οχρεωµένοι να ̟ροσέρχονται αυτο̟ροσώ̟ως στο 

Κέντρο για τη λήψη των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών εκτός α̟ό τις 

̟ερι̟τώσεις ̟ου τεκµηριώνεται ε̟αρκώς η αδυναµία τους. Στις 

̟ερι̟τώσεις αυτές, διορίζουν και εξουσιοδοτούν ̟ληρεξούσιο 

αντι̟ρόσω̟ό τους. 

� Είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή 

της κάρτας µε το µοναδικό αριθµό αναφοράς ̟ου τους διατίθεται 

α̟ό το Κέντρο για την εξυ̟ηρέτησή τους.  

� Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει α̟οκλειστικά στο δικαιούχο ̟ου 

αναγράφεται σε αυτή και α̟αγορεύεται η µεταβίβασή της σε 

ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟ρόσω̟ο, εκτός του συνδικαιούχου, ο ο̟οίος 

θα µ̟ορεί να ορισθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση του κύριου 

δικαιούχου. Σε ̟ερί̟τωση α̟ώλειας είναι υ̟οχρεωµένοι να 

ενηµερώσουν το Κέντρο. 

� Οφείλουν να ̟ροσκοµίζουν ο̟οιοδή̟οτε τυχόν 

δικαιολογητικό τούς ζητηθεί α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία, το ο̟οίο 

η ίδια δεν µ̟ορεί να ̟ροµηθευτεί ηλεκτρονικά ή µε άλλο τρό̟ο 

βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Σε ̟ερί̟τωση µη ̟ροσκόµισης, 

ενδέχεται να εξαιρεθούν α̟ό ̟ρογράµµατα των ο̟οίων οφείλουν 

να τηρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις και να µην καταστούν ωφελούµενοι 

5. Παρακολούθηση εξυ̟ηρετούµενων και ωφελουµένων  

Η ̟αρακολούθηση των ατόµων ̟ου εξυ̟ηρετούνται στα Κέντρα 

Κοινότητας, των ωφελουµένων α̟ό συγκεκριµένες υ̟ηρεσίες 
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(ψυχοκοινωνική υ̟οστήριξη και συµβουλευτική, συµ̟λήρωση αιτήσεων 

κ.α.) και όσων ̟αρα̟έµ̟ονται  σε άλλες υ̟ηρεσίες του ∆ήµου (̟.χ. 

Κοινωνικό Παντο̟ωλείο, Υ̟νωτήριο)θα γίνεται µέσω του 

̟ληροφοριακού συστήµατος υ̟οστήριξης.  

Παράλληλα, θα είναι δυνατή η ̟αρακολούθηση λήψης 

ε̟ιδοµάτων/̟αροχών (Πρόνοια, ΚΕΑ, ΤΕΒΑ κ.λ̟.)  

Προβλέ̟εται ε̟ίσης, η διασύνδεση της ηλεκτρονικής εφαρµογής µε 

φορείς και ̟ρογράµµατα (ΟΑΕ∆, ∆ια Βίου Μάθηση, ΚΕΑ κ.λ̟.), έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η ε̟ιτό̟ου συµ̟λήρωση αιτήσεων ή/και η άµεση 

̟αρα̟οµ̟ή των ωφελουµένων. 

 

Άρθρο 4. ∆ιοικητική και Οικονοµική Οργάνωση του  

Κέντρου Κοινότητας 

1. ∆ιοικητική οργάνωση του Κέντρου Κοινότητας 

Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Εορδαίας  υ̟άγεται διοικητικά, 

οικονοµικά και θεσµικά στο ∆ήµο Εορδαίας ή και ανήκει οργανωτικά 

στην ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του 

∆ήµου Εορδαίας ,  η ο̟οία ασκεί ε̟ο̟τεία και έλεγχο στη λειτουργία του 

Κέντρου και µε την ο̟οία βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία για την 

καλύτερη εξυ̟ηρέτηση του ̟ληθυσµού. 

Ο ∆ήµος Εορδαίας ως φορέας υλο̟οίησης είναι υ̟εύθυνος για την 

εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, για τη διαρκή και 

α̟ρόσκο̟τη συνεργασία του µε την  Κοινωνική  Υ̟ηρεσία, για την 

̟αροχή αδειών του ̟ροσω̟ικού και για την τήρηση του ωραρίου και 

των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 

Το Κέντρο Κοινότητας υ̟όκειται σε διοικητικό έλεγχο α̟ό τις αρµόδιες 

αρχές του ∆ήµου Εορδαίας. Τα στελέχη του Κέντρου υ̟οχρεούνται να 

̟αρέχουν κάθε ̟ληροφορία στα αρµόδια όργανα. 

2. Πόροι του Κέντρου Κοινότητας 
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Οι ̟όροι του Κέντρου Κοινότητας ̟ροέρχονται α̟ό το Ευρω̟αϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο στο ̟λαίσιο του Θεµατικού Στόχου 9 των 

Περιφερειακών Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-

2020. ∆ύναται να αξιο̟οιηθούν ̟όροι α̟ό χορηγίες ή και δωρεές. Οι 

υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται α̟ό το Κέντρο ̟ρος τους ωφελούµενους είναι 

δωρεάν.  

Άρθρο 5 . Οργάνωση και λειτουργία 

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί στο ̟λαίσιο του Ε.Π «∆υτική Μακεδονία 

2014-2020»  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 « Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και κατα̟ολέµηση της φτώχειας και των ∆ιακρίσεων» της Πράξης : 

«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας» του ∆ήµου Εορδαίας και έχει 

συσταθεί µε βάση το Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για 

την ε̟ιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και τη 

σχετική ΚΥΑ και συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο (ΕΚΤ).  

∆ιοικητικά Υ̟εύθυνος για το Κέντρο είναι ο Προϊστάµενος σε ε̟ί̟εδο 

∆/νσης της  . ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού 

του ∆ήµου Εορδαίας  

Στο Κέντρο υ̟άρχουν αναρτηµένες σε ευδιάκριτο σηµείο και ευανάγνωστα 

διατυ̟ωµένες, αφενός οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες, αφετέρου τα α̟αιτούµενα 

δικαιολογητικά για κάθε µια α̟ό αυτές.  

Η εξυ̟ηρέτηση των ωφελούµενων γίνεται µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος 

καταγραφής, το ο̟οίο διασυνδέεται µε τα αντίστοιχα συστήµατα 

συνεργαζόµενων φορέων και υ̟ηρεσιών ̟ου εφαρµόζουν ̟ρογράµµατα σε 

εθνικό, ̟εριφερειακό και το̟ικό ε̟ί̟εδο.  

Το Κέντρο Κοινότητας είναι υ̟οχρεωµένο να καταγράφει ηλεκτρονικά 

τον/την κάθε ωφελούµενο/η µε σκο̟ό τη συγκέντρωση ε̟αρκών 

δεδοµένων ̟ου: α) θα εξασφαλίζουν την καλύτερη εξυ̟ηρέτησή του µε 

γνώµονα ̟άντα το σεβασµό των δικαιωµάτων και της ̟ροσω̟ικότητάς του 

και β) θα καλύ̟τουν τις α̟αιτήσεις ̟αρακολούθησης και αξιολόγησης ̟ου 

θα ̟ροκύ̟τουν α̟ό το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό ̟λαίσιο. 
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Η υ̟οστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου γίνεται α̟ό το ̟ροσω̟ικό, το 

ο̟οίο δύναται να συνε̟ικουρείται α̟ό οµάδα εθελοντών, η ο̟οία θα 

δηµιουργηθεί γι΄ αυτό το σκο̟ό, ή / και φοιτητών σε ̟ρακτική άσκηση.  

Ο ∆ήµος θα ορίσει τα ̟εδία, στα ο̟οία θα α̟ασχολούνται οι εθελοντές, το 

̟ροφίλ τους και τις διαδικασίες εκ̟αίδευσης και ένταξής τους στις 

δραστηριότητες του Κέντρου, ενώ θα τηρεί σχετικό αρχείο. 

Τόσο οι εθελοντές, όσο και οι ασκούµενοι, θα ̟ρέ̟ει να ενεργούν αυστηρά 

υ̟ό τους όρους ̟ου τίθενται α̟ό το Συντονιστή του Κέντρου και υ̟ό την 

ε̟ο̟τεία των ̟ιστο̟οιηµένων εργαζοµένων αυτού καθώς και της 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου 

Εορδαίας. Σε καµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορούν να ̟ιστο̟οιηθούν και να 

έχουν ̟ρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και διασύνδεσης 

των εξυ̟ηρετούµενων.   

 

Άρθρο 6. Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας µε την 

Κοινωνική Υ̟ηρεσία 

Συντονίστρια και ε̟ο̟τεύουσα αρχή για το Κέντρο Κοινότητας, σύµφωνα 

µε την αρµόδια ΚΥΑ, είναι η  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισµού του ∆ήµου Εορδαίας 

Το Κέντρο Κοινότητας ως ξεχωριστή µονάδα της Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας του   

∆ήµου λειτουργεί συµ̟ληρωµατικά και υ̟οστηρικτικά ως ̟ρος αυτήν. Στο 

̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων ̟ου έχουν ̟εριγραφεί τόσο στην ΚΥΑ όσο και 

στον Οδηγό Εφαρµογής το Κέντρο Κοινότητας είναι υ̟οχρεωτικό και 

ταυτόχρονα αναγκαίο να λειτουργήσει ̟αράλληλα, ε̟άλληλα και 

ενισχυτικά µε την Κοινωνική Υ̟ηρεσία. 

Στο ως άνω ̟λαίσιο µ̟ορούµε σχηµατικά να διακρίνουµε δύο(2) 

̟ερι̟τώσεις ε̟ί̟εδων συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας µε την 

Κοινωνική Υ̟ηρεσία:  

Άρθρο 7.Ωράριο λειτουργίας 

Το Κέντρο Κοινότητας  λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ̟έντε (5) 

ηµέρες την εβδοµάδα α̟ό ∆ευτέρα έως Παρασκευή, ε̟ί οκταώρου βάσεως 
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και συγκεκριµένα, α̟ό τις 700 ̟µ – 15.00µµ ενώ κατά τις ίδιες ηµέρες και 

ώρες θα ̟αρέχονται και οι υ̟ηρεσίες ̟ρος τον ̟ληθυσµό των ΡΟΜΑ . Ώρες 

εξυ̟ηρέτησης κοινού 8:30 – 14:30 

Το ωράριο λειτουργίας δύναται να ε̟εκτείνεται και κατά τις α̟ογευµατινές 

ώρες µετά α̟ό εισήγηση του ∆ιευθυντή , µε βάση τη δυναµικότητα του 

Κέντρου  και των το̟ικών αναγκών.  

Μετά α̟ό σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή και α̟οφάσεις των αρµοδίων 

οργάνων, δύναται να εφαρµόζεται κυλιόµενο ωράριο α̟ασχόλησης του 

̟ροσω̟ικού (βάρδιες) ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη 

α̟οτελεσµατικότητα της δοµής και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του 

εξυ̟ηρετούµενου ̟ληθυσµού 

Ε̟ίσης αναφορικά µε τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ̟ρος τους ΡΟΜA ,µ̟ορούν 

µετά α̟ό σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή να ̟αρέχονται  µε ̟ιο ευέλικτο 

τρό̟ο  ̟ροκειµένου να είναι δυνατή η ανά̟τυξη δραστηριοτήτων ό̟ως ̟.χ. 

δηµιουργική α̟ασχόληση, σύσταση οµάδων κινητο̟οίησης του ̟ληθυσµού, 

ηµερίδες ή λοι̟ές α̟ογευµατινές δραστηριότητες.  

Σε κάθε ̟ερί̟τωση η α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού δε θα υ̟ερβαίνει τις 

σαράντα (40) ώρες την εβδοµάδα.  

Το Κέντρο διακό̟τει τη λειτουργία του κατά τις ε̟ίσηµες αργίες του κράτους 

και του ∆ήµου (το̟ικές εορτές ή θρησκευτικές αργίες). 

Η ̟ιθανή υ̟ερωριακή α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού, δεν α̟οτελεί ε̟ιλέξιµη 

δα̟άνη στο ̟λαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης α̟ό το ΕΚΤ. 

Το ωράριο δύναται να τρο̟ο̟οιηθεί µόνο µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου (ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου)και ̟άντως σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της κείµενης  νοµοθεσίας. 

Άρθρο 8. Στελέχωση του Κέντρου – ̟ροσω̟ικό 

Το  Κέντρο Κοινότητας σύµφωνα µε την Εγκριτική Α̟όφαση του ΠΕΠ και µε 
όσα ̟εριγράφονται στην ΚΥΑ 
      Το Κέντρο στελεχώνεται µε  

  α.  Ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό : 

∆ύο (2) ΠΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς 

Ένας (1)  ΠΕ Ψυχολόγος 
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Ένας (1) ΠΕ ∆ια̟ολιτισµικής αγωγής 

 Το Κέντρο Κοινότητας , στελεχώνεται µε νέους υ̟αλλήλους, οι ο̟οίοι 

α̟ασχολούνται  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

(Ι∆ΟΧ). Ε̟ίσης, για την ασφάλεια και την καθαριότητα του Κέντρου  δύναται 

να α̟ασχολήσει ̟ροσω̟ικό είτε µε Συµβάσεις Εργασίας είτε µε Συµβάσεις 

Έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Στην ̟ερί̟τωση ̟ροσλήψεων υ̟αλλήλων Ορισµένου Χρόνου, 

ακολουθούνται οι διαδικασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ει το θεσµικό ̟λαίσιο το ο̟οίο 

διέ̟ει τις ̟ροσλήψεις ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ α̟ό τους ΟΤΑ και τα 

Νοµικά τους ̟ρόσω̟α για συγχρηµατοδοτούµενες α̟ό το ΕΣΠΑ δράσεις , µε 

όρους ΑΣΕΠ. 

Η ε̟ιλογή του ̟ροσω̟ικού ̟ραγµατο̟οιείται µετά α̟ό σχετική ̟ρόσκληση 

του ∆ήµου. 

 Συντονιστής του Κέντρου Κοινότητας ως βασικός υ̟εύθυνος για την 

υλο̟οίηση των ̟ρογραµµάτων, των δράσεων και των ̟αρεχόµενων 

υ̟ηρεσιών καθώς και των ωρών λειτουργίας του Κέντρου θα είναι 

Κοινωνικός Λειτουργός.  

 Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο ∆ήµος Εορδαίας έχει την ευθύνη για τον τρό̟ο 

κάλυψης των αναγκών και του Κέντρου Κοινότητας και όταν κρίνει 

α̟αραίτητο µ̟ορεί να αυξήσει τον αριθµό των α̟ασχολούµενων α̟ό τις 

̟ροβλε̟όµενες στην ΚΥΑ ειδικότητες ανάλογα µε τις το̟ικές ανάγκες και τις 

συνθήκες, χωρίς όµως η δα̟άνη αυτή να είναι ε̟ιλέξιµη α̟ό την 

συγχρηµατοδοτούµενη ̟ράξη. 

Σε εξαιρετικά σ̟άνιες ̟ερι̟τώσεις, ό̟ως ̟ολυήµερη α̟ουσία στελέχους  και 

κατό̟ιν α̟όφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, υ̟άρχει η δυνατότητα 

µετακίνησης του ήδη υ̟άρχοντος ̟ροσω̟ικού α̟ό συναφείς δοµές και 

υ̟ηρεσίες του φορέα υλο̟οίησης ̟ου διαθέτουν αντίστοιχες ειδικότητες, οι 

ο̟οίες  ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ΚΥΑ. 

Σκό̟ιµο είναι, ό̟ου καθίσταται δυνατό, να α̟ασχολούνται και άτοµα α̟ό 

τις ευ̟αθείς οµάδες του ̟ληθυσµού, καθώς και εθελοντές, µε βάση τις οδηγίες 
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και κατευθύνσεις του τακτικού ̟ροσω̟ικού και την ε̟ο̟τεία του Συντονιστή 

του Κέντρου. 

Το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό του Κέντρου θα ̟ροσλαµβάνεται µε τις 

διαδικασίες και τα κριτήρια ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το ΑΣΕΠ και τη σχετική 

ΚΥΑ. 

Το σύνολο του ̟ροσω̟ικού του Κέντρου είναι ε̟ιφορτισµένο µε τις 

αρµοδιότητες ̟ου α̟αιτούνται για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων του 

Έργου ή του Υ̟οέργου ως δοµή συγχρηµατοδοτούµενου ̟ρογράµµατος, 

ό̟ως ̟εριγράφεται στο σχετικό Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των 

Κέντρων Κοινότητας καθώς και στη α̟όφαση υλο̟οίησης µε ίδια µέσα 

 

Άρθρο 9:Καθήκοντα & Αρµοδιότητες  ̟ροσω̟ικού 

1. Αρµοδιότητες στελεχών Κέντρου Κοινότητας   

Συντονιστής (Κοινωνικός Λειτουργός)  

� Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας 

(ε̟ιχειρησιακό ̟λάνο) του Κέντρου  

� Έχει την ευθύνη συντονισµού του ̟ροσω̟ικού για τη 

λειτουργία του Κέντρου, µε σκο̟ό την ε̟ίτευξη των στόχων  

� Έχει εν γένει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας του Κέντρου 

και της τήρησης ωραρίου  

� Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών 

και α̟ολογιστικών στοιχείων α̟ό κάθε µέλος του ̟ροσω̟ικού 

του Κέντρου. Ε̟ίσης, έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, 

εµ̟ιστευτικότητας και του α̟ορρήτου των τηρουµένων στοιχείων  

� Συντονίζει, µέσα α̟ό διαδικασίες συνεργασίας, και 

γενικευµένης συµµετοχής, τις δράσεις ευαισθητο̟οίησης και 

ενηµέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση ηµερίδων, διαλέξεων, 

έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων κ.λ̟.)  

� Συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδοµένα α̟ό το ̟ροσω̟ικό για 

τις δράσεις και τις δυσκολίες ̟ου αντιµετω̟ίζουν και ̟ροτείνει 

διορθωτικές ενέργειες  
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� Έχει την ευθύνη τήρησης των α̟αραίτητων βιβλίων ό̟ως 

αναφέρονται στο αντίστοιχο τµήµα.  

� Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας . Έχει την 

ευθύνη έκδοσης ενηµερωτικού εντύ̟ου ο ή ηλεκτρονικού υλικού. 

Ψυχολόγος  

� Αναλαµβάνει την υ̟οδοχή & διαχείριση ̟εριστατικών ̟ου 

χρήζουν ψυχολογικής στήριξης 

� Συµβάλλει στη διάγνωση και διενεργεί ψυχολογικές 

αξιολογήσεις (τεστ κι άλλες µεθόδους ψυχολογικής εκτίµησης)  

� Αναλαµβάνει την αρµοδιότητα ̟αροχής ψυχολογικής στήριξης 

µέσα α̟ό ατοµικές και οµαδικές συνεδρίες καθώς ε̟ίσης και 

συνεδρίες οικογένειας ό̟ου α̟αιτείται (̟.χ. θύλακες ΡΟΜΑ)  

� Συνεργάζεται µε τους αντι̟ροσώ̟ους της Γενικής Γραµµατείας 

∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για την αξιο̟οίηση 

υφιστάµενων δράσεων ψυχολογικής στήριξης για τους 

ωφελούµενους του Κέντρου Κοινότητας  

� Συνεργάζεται µε το υ̟όλοι̟ο ̟ροσω̟ικό του ΚΚ και της 

Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου για τον ̟ροσδιορισµό και 

κάλυψη των αναγκών και των ψυχοκοινωνικών ̟ροβληµάτων 

των ωφελουµένων  

� Συµµετέχει σε ̟ρογράµµατα αγωγής ψυχικής υγείας καθώς και 

σε θέµατα ευαισθητο̟οίησης για τον ̟ληθυσµό στόχο, στο ̟εδίο 

αυτό  

� Παρα̟έµ̟ει τους ωφελούµενους σε αρµόδιους φορείς όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο  

� Συνεργάζεται µε το ̟ροσω̟ικό του κέντρου και του Τµήµατος 

Κοινωνικής Πολιτικής και ∆/σης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισµού καθώς και µε ό̟οια άλλη δοµή 

� Συνεργάζεται µε την Υ̟ηρεσία ή το φορέα για την ̟ροώθηση 

της εκ̟αίδευσης των ενηλίκων, την ̟ροώθηση και σύνδεση 
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̟εριστατικών µε µονάδες ψυχικής υγείας, ό̟ου αυτό κριθεί 

σκό̟ιµο  

� Συνεργάζεται µε τον διαµεσολαβητή του Παραρτήµατος 

ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στις οµάδες υ̟οστήριξης γυναικών, εφήβων, 

γονέων κτλ ανάλογα µε τις ανάγκες των συγκεκριµένων οµάδων 

στόχου (ΡΟΜΑ, Μετανάστες, Πρόσφυγες)  

� Συνεργάζεται µε το στέλεχος ̟ου ασχολείται µε τη µαθησιακή 

στήριξη για τις ανάγκες των οµάδων των ̟αιδιών  

� Έχει την ευθύνη τήρησης βιβλίου/ εισαγωγής στοιχείων στο 

̟ληροφοριακό σύστηµα, µε το ιστορικό, τα συµ̟εράσµατα και τα 

α̟οτελέσµατα της ψυχολογικής αξιολόγησης α̟ό κάθε συνεδρία. 

Αρµοδιότητες υ̟ευθύνου για τους ΡΟΜΑ 

� Παρέχει συµβουλευτικές και  υ̟οστηρικτικές υ̟ηρεσίες  

� Παρέχει βοήθεια για τη διευκόλυνση στην ̟ρόσβαση των 

ωφελούµενων για τη ρύθµιση ̟ρονοιακών αιτηµάτων, 

δικαστικών, αστικοδηµοτικών και νοµικών εκκρεµοτήτων των 

ωφελουµένων. Τα στελέχη του κέντρου Κοινότητας συνδράµουν , 

διευκολύνουν και συµ̟αραστέκονται , δεν εκτελούν  

� Παρέχει εκ̟αίδευση και βοήθεια στους  ωφελούµενους στην 

̟ρόσβαση στα δηµόσια αγαθά και υ̟ηρεσίες 

� Παρέχει ̟ληροφόρηση και σύνδεση µε διάφορες αρµόδιες 

υ̟ηρεσίες 

� Καταγράφει  και διαχειρίζεται ̟εριστατικά (εξυ̟ηρέτηση 

κοινωνικών, οικονοµικών κ.α. αιτηµάτων) 

� καταγράφει, διερευνά και αξιολογεί τις κοινωνικές ανάγκες µε 

έµφαση στα ειδικά ̟ροβλήµατα 

� καταγράφει αιτήµατα ̟ληθυσµού και ε̟ι̟λέον δηµιουργεί και 

εξασφαλίζει µιας σχέση  εµ̟ιστοσύνης και ανοιχτής ε̟ικοινωνίας 

µε τα µέλη της Κοινότητας 

� διευκολύνει και ενδυναµώνει την ε̟ικοινωνία και τις ε̟αφές 

µεταξύ των ΡΟΜΑ και των δηµοσίων /δηµοτικών υ̟ηρεσιών 
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�  Προβαίνει σε δράσεις ευαισθητο̟οίησης του κοινωνικού 

συνόλου και άρσης των στερεοτύ̟ων και των ̟ροκαταλήψεων 

για τον ̟ληθυσµό 

� Συνεργάζεται µε τον ΟΑΕ∆ και άλλους συναρµόδιους φορείς 

για την ̟ροώθηση της α̟ασχόλησης 

� Προβαίνει σε δράσεις ανά̟τυξης και αξιο̟οίησης της 

εθελοντικής ̟ροσφοράς  

� Φροντίζει για την ̟ροώθηση στην εκ̟αίδευση του ̟ληθυσµού 

� Μεριµνά για την ενηµέρωση ενηλίκων σε ̟ρογράµµατα  

εκ̟αίδευσης 

� Συνεργάζεται µε την εκ̟αιδευτική κοινότητα  της ̟εριοχής για 

διάφορες δράσεις  

� Συνεργάζεται µε την εκ̟αιδευτική κοινότητα , τις οικογένειες 

και τον συντονιστή του Κέντρου για αντιµετώ̟ιση ̟ερι̟τώσεων 

διαρροών α̟ό το σχολείο  

� Συµβάλλει στην ε̟ίλυση εκκρεµοτήτων για την εγγραφή των 

̟αιδιών στο σχολείο και αλλά διαδικαστικά θέµατα 

� Εντο̟ίζει και καταγράφει ̟ροβλήµατα στη σχολική ένταξη των 

̟αιδιών του ̟ληθυσµού σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς 

λειτουργούς και τον ψυχολόγο του Κέντρου  

Αρµοδιότητες όλων των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας  

Σε ̟ερί̟τωση έλλειψης διοικητικού υ̟αλλήλου, τα καθήκοντα αυτά θα 

καλύ̟τονται α̟ό τα υ̟όλοι̟α στελέχη του Κέντρου ̟ου είναι  τα ακόλουθα : 

� Αρχειοθέτηση, (έντυ̟η και ηλεκτρονική) 

� ∆ακτυλογράφηση και ε̟εξεργασία κειµένων 

�  Έκδοση αντιγράφων-φωτοτυ̟ιών 

�  Προετοιµασία εντύ̟ων και ̟αρουσιάσεων του Κέντρου 

�  Καταχώρηση στοιχείων και ε̟εξεργασία α̟οτελεσµάτων, 

ερευνών ̟ου εκ̟ονούν τα στελέχη του Κέντρου 

�  Ηλεκτρονική αλληλογραφία του Κέντρου 
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�  Παρακολούθηση – ενηµέρωση ιστοσελίδας της δοµής, ή την 

̟αροχή στοιχείων για την ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ΟΤΑ 

αναφορικά µε τις δραστηριότητες του Κέντρου (υ̟ηρεσίες, 

εκδηλώσεις, ̟ροσκλήσεις κ.λ̟.) 

�  ∆ιεκ̟εραιώσεις ΕΛΤΑ και courier 

�  Ε̟ιµέλεια α̟οστολής οµαδικών ε̟ιστολών - ̟ροσκλήσεις 

�  Υ̟οδοχή και εσωτερική ̟ροώθηση αιτήσεων 

�  Προετοιµασία συναντήσεων 

�  Συνεννόηση µε ̟ροµηθευτές 

�  Καταχώρηση στοιχείων ̟ου υ̟οδεικνύονται α̟ό τον υ̟εύθυνο 

του Κέντρου και τα στελέχη- τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων. 

�  Σύνταξη εξοδολογίων, ̟αρουσιολογίων και τήρηση αρχείου 

�  Συµµετέχει σε δράσεις για την ̟ροσέλκυση χορηγών, 

εθελοντών και τη διασύνδεση µε την κοινότητα.  

� Τήρηση  αρχείο εθελοντών και ενηµέρωση  του βιβλίου ∆ωρεών 

�  Ενηµερώνει για ̟ιθανά σεµινάρια, θέσεις εργασίας, 

ε̟ιδοτούµενα ̟ρογράµµατα του ΟΑΕ∆, ΕΣΠΑ ,κ.λ.̟.  

� Συνεργάζεται µε άλλα στελέχη του κέντρου στην ανίχνευση 

αναγκών ̟ου ̟αρουσιάζονται    

   

Όλα τα στελέχη του Κέντρου υ̟οχρεούνται να ̟αραδίδουν τα στοιχεία 

εκείνα ̟ου α̟αιτούνται για την ̟αρακολούθηση της συνολικής ̟ορείας 

του έργου (α̟ολογισµοί) και τη συµ̟λήρωση βάσεων δεδοµένων.  

Ε̟ίσης, ανάλογα µε τα θέµατα ̟ου χειρίζονται καθώς και την κατανοµή 

των αρµοδιοτήτων:  

� συµ̟ληρώνουν την ηλεκτρονική φόρµα υ̟οδοχής και 

καταγραφής των ωφελούµενων. 

� συµµετέχουν σε συναντήσεις της οµάδας. 

� συµµετέχουν σε εκδηλώσεις ευαισθητο̟οίησης, ενηµέρωσης, 

κ.λ̟. 
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� υ̟οχρεούνται στη τήρηση του α̟ορρήτου και των ̟ροσω̟ικών 

δεδοµένων των ̟εριστατικών ̟ου διαχειρίζονται. 

� ̟αίρνουν µέρος στις έρευνες/καταγραφές ̟ου α̟αιτούνται. 

 

Άρθρο 10. Χωροταξία – Κτιριακή Υ̟οδοµή –Εξο̟λισµός 

1. Χωροταξία – Κτιριακή Υ̟οδοµή 

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ε̟ί της Οδού Β. Κωνσταντίνου 10 ̟λησίον 

του  ΚΑΠΗ του ∆ήµου Εορδαίας (̟ολύκεντρο)  

Στεγάζεται σε ειδικά διαµορφωµένο για το σκο̟ό αυτό χώρο, α̟οτελούµενο, 

(κατ’ ελάχιστο), α̟ό: 

� ένα χώρο υ̟οδοχής, αναµονής κοινού και διεκ̟εραίωσης διοικητικών 

υ̟οθέσεων (γραµµατεία), στον ο̟οίο θα στεγάζεται ο συντονιστής  

� ένα διακριτό χώρο για ατοµικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών συµβουλευτικής, χώρους υγιεινής – τουαλέτες, για το 

̟ροσω̟ικό και το κοινό 

Όλοι οι χώροι των Κέντρων Κοινότητας, είναι ̟ροσβάσιµοι α̟ό ΑµεΑ.  

Τηλ. Ε̟ικοινωνίας Κ.Κ : 2463053175, 2463021092 , Email : 

kentrokoinotitas@ptolemaida.gr   fax: 2463054484 

 

Άρθρο 11. Πληροφοριακό Σύστηµα Κέντρου Κοινότητας 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι συνδεδεµένο µε Ενιαίο Πληροφοριακό 

Σύστηµα (ΕΠΣ) µε σκο̟ό την ακριβή ̟εριγραφή των στοιχείων 

(ηλεκτρονικός ατοµικός φάκελος) και των αιτηµάτων των εξυ̟ηρετούµενων 

και ωφελούµενων ώστε να ̟αρέχεται η δυνατότητα για την ̟λήρη 

καταγραφή των το̟ικών αναγκών αλλά και την καλύτερη ̟αρακολούθηση 

άµεσων ̟οσοτικών και ̟οιοτικών α̟οτελεσµάτων και συµ̟ερασµάτων σε 

το̟ικό, ̟εριφερειακό και εθνικό ε̟ί̟εδο. 

Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο ∆ήµο αδα̟άνως α̟ό τον φορέα ̟ου το σχεδίασε 

και το υλο̟οιεί, µε µέριµνα του Υ̟ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
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Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας οφείλουν να τροφοδοτούν µε τις 

α̟αραίτητες ̟ληροφορίες και  δεδοµένα α̟ό τη βάση δεδοµένων: 

α  την Κοινωνική Υ̟ηρεσία του αρµόδιου Ο.Τ.Α, 

β.  τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια της Περιφέρειάς τους 

γ.  τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς τους. 

δ.  Άλλες αρµόδιες ∆ιοικητικές Αρχές (∆ιευθύνσεις και Μονάδες του 

Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης και του Υ̟. 

Εσωτερικών, όταν ζητηθούν,  

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας δεσµεύονται α̟ό τον οικείο ̟ερί 

̟ροσω̟ικών δεδοµένων νόµο. Τα δεδοµένα αυτά κοινο̟οιούνται µόνο 

µεταξύ των στελεχών του Κέντρου, της Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας και των 

άλλων αρχών ό̟ως ̟ροαναφέρθηκαν. 

 

Άρθρο12. Τήρηση Αρχείου 

Οι διαδικασίες της τήρησης αρχείου και των ατοµικών φακέλων των 

ωφελούµενων  είναι σύµφωνες µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν.2472/1997, ̟ερί 

̟ροστασίας του ατόµου α̟ό την ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού 

χαρακτήρα, ό̟ως αυτός ισχύει κάθε φορά.. 

Το Κέντρο Κοινότητας, µε το  Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ε.Π.Σ.), ̟ου 

λειτουργεί κεντρικά για την εν λόγω ̟ράξη και το ο̟οίο χρησιµο̟οιεί, τηρεί 

ηλεκτρονικό αρχείο, µε τα ακόλουθα: 

α. Μητρώο εξυ̟ηρετούµενου ̟ληθυσµού – ωφελουµένων. 

β. Μητρώο Φορέων (̟αροχών υ̟ηρεσιών κοινωνικής ̟ροστασίας και 

αλληλεγγύης) 

γ. Μητρώο Κοινωνικών Προγραµµάτων. 

Το Κέντρο Κοινότητας για τις ανάγκες χρηµατοδότησής  α̟ό το Ε.Π. «∆υτική 

Μακεδονίας» 2014-2020 τηρεί σε φυσικό αρχείο όσα έχουν αναφερθεί ως 

̟αραδοτέα κατά την ένταξη της Πράξης και ̟ιστο̟οιούν το φυσικό 

αντικείµενο. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ̟αρακάτω: 
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1. Κατάλογος µε τους ανθρω̟οµήνες α̟ασχόλησης των στελεχών του 

Κέντρου. 

2. Ηµερήσια υ̟ογεγραµµένα ̟αρουσιολόγια στελεχών του Κέντρου. 

3. Ηµερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχοµένων στη δοµή ανεξάρτητα 

αν είναι ωφελούµενοι ή όχι. 

4. Ατοµικές εκθέσεις στελεχών για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών σε 

ωφελούµενους. 

5. Έντυ̟ο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δικτύωσης µε 

αναφορά των στοιχείων των συµµετεχόντων, ηµεροµηνία, ηµερήσια 

διάταξη, έγγραφα συµφωνιών κλ̟, ανάλογα µε το είδος της ενέργειας. 

6. Έντυ̟ο και ψηφιακό υλικό α̟ό δράσεις δηµοσιότητας (φωτογραφίες, 

φυλλάδια, λίστες συµµετεχόντων, λίστες α̟οδεκτών, διανεµηθέν υλικό 

α̟ό δράσεις, κτλ). 

7. Υλικό ̟ου ̟αράχθηκε α̟ό τα στελέχη του Κέντρου. 

8. Συµβάσεις του ̟ροσω̟ικού καθώς και άλλες συµβάσεις ̟ου τυχόν 

λάβουν χώρα στο ̟λαίσιο της Πράξης. 

9. Μηνιαίες αναφορές ̟ροόδου των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ̟ρος τους 

ωφελούµενους τους έργου. 

Όσα α̟ό τα ̟ροαναφερόµενα α̟οτυ̟ώνονται στο ̟ληροφοριακό σύστηµα, 

είναι α̟οδεκτά ως στοιχεία ̟ιστο̟οίησης. 

Λόγω της ανάγκης διαχείρισης ̟ροσω̟ικών δεδοµένων αλλά και της 

τήρησης αρχείου στο ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των ωφελούµενων, δικαίωµα ̟ρόσβασης στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα έχουν µόνο οι υ̟άλληλοι του Κέντρου και της 

Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας ̟ου είναι  ̟ιστο̟οιηµένοι µέσω ειδικού 

κλειδάριθµου. 

Άρθρο 13. Ισχύς – Τρο̟ο̟οίηση Κανονισµού 

1. Η ισχύς του ̟αρόντος Κανονισµού αρχίζει α̟ό την ψήφισή του α̟ό το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο 

2. Ο ̟αρών Κανονισµός υ̟οβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης 

και Αλληλεγγύης του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου 

Κοινότητας. Το ίδιοι σχύει για τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις αυτού. 

 

 
         Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 237/2017 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας 
          

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Καραφουλίδης Ανέστης 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9. Βύρλιος  Μάρκος 

 10. Παπάς Ευθύµιος 

 11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        12. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 13.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 14.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 15.  Κύρκα Μαρία 

 16.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 17.   Μπίγγας Στέφανος 

     18.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

           Πτολεµαΐδα 19.  Τσολακίδης Ισαάκ 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη  

             Συµβουλίου  21.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 22  Μίχος Κωνσταντίνος 

    Πα̟αοικονόµου Παντελής 23.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

              24   Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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