
 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 2  

 

Ο Δήμος Κηφισιάς σε συνέχεια της 453/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

υπέβαλε πρόταση στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 09 που 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας». 

 

Αρμοδιότητες Κέντρου Κοινότητας ( κατά τα οριζόμενα της υπ΄ αρ. Δ23/ΟΙΚ. 14435−1135 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄/854/30-03-2016 )  

 
Λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των 
πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή 
του Δήμου, με τις εξής αρμοδιότητες : 

1. Υποδοχή − Ενημέρωση − Υποστήριξη των πολιτών. 
2. Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας 

και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
(πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της 
Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κλπ). 

3. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. Το 
Κέντρο Κοινότητας υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχει υποστήριξη στους πολίτες 
κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και 
παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών. 

4. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. 
5. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που 

παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου 
Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών 
και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές 
Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα 
για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ. 

6. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) 
για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις 
απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή 
προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

7. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων. 
8. Το «Κέντρο Κοινότητας» ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της 

περιοχής, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:  

 Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά 
εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. 

 Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και 
οικογένειες 

 Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης 
παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα 
εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή 
υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.) 

 Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. 
επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, 
πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και 
στήριξης, σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες 
και δομές  

 Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό 
περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών 
πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση 



εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής 
διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί 
σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για 
την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α. 

 Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, 
ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες 

 Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση 
με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ. 

 Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών 

 Άμεση συνεργασία με το γραφείο εθελοντισμού για ανάπτυξη του Δικτύου 
Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του «Κέντρου 
Κοινότητας» κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του 
Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις 
δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες 
και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού της Δ/νσης. 

 
Το «Κέντρο Κοινότητας» δύναται να διευρύνει τη δράση του με Παραρτήματα, ώστε να 
εξυπηρετεί θύλακες φτώχειας, καταυλισμούς Ρομά, θύλακες Μεταναστών κ.α., καθώς και με 
Κινητές Μονάδες για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών. 
Τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες θα είναι παρακολουθήματα του «Κέντρου 
Κοινότητας» αναφοράς, θα εποπτεύονται από τις ίδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ α’ βαθμού και θα 
συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το «Κέντρο Κοινότητας» αναφοράς 
τους. Ειδικότερα, οι Κινητές Μονάδες θα πρέπει να παρέχουν οπωσδήποτε τις υποχρεωτικές 
υπηρεσίες που περιγράφονται ανωτέρω. Επιπλέον, τα παραρτήματα δύνανται να 
εξειδικεύονται σε μία ή ορισμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής ή ομάδας 
− στόχου. 
 
 

 


