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Αριθµός Απόφασης: 111     
Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
υπό την Προεδρία του Προέδρου, κ. ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και µετά από την 10η/2017 
πρόσκληση, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους στις 14/7/2017  
(αρ. 67 του Ν. 3852/2010) 
Παρισταµένου του κ. ∆ηµάρχου που νόµιµα καλέστηκε 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 ∆ηµοτικών Συµβούλων βρέθηκαν παρόντες 16 ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι και ειδικότερα: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            
1 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 9 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
2 ΑΝΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 11 ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
4 ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5 ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 13 ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
6 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ 
7 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 15 ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
8 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 16 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5.  ΚΑΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) 
6.  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
7.  ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
8.  ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.  ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
10. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
11. ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Tο   ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης µε 
παρόντες 16 ∆ηµοτικούς   Συµβούλους   επί συνόλου 27 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

          ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας  
του «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας: 
Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα Ροµά». 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σας θέτω υπόψη εισήγηση της Προϊσταµένης του τµήµατος  άσκησης κοινωνικής προστασίας 
και προαγωγής της δηµόσια υγείας ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής , κ. Φωτεινής Σµυρνή, η 
οποία έχει ως εξής:  
«ΘΕΜΑ: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας  του «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 
Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα Ροµά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002499,  
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  “Αττική 2014 – 2020”. 
 
Με  την υπ. αριθµ. 3971/25-1-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η Πράξη 
«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα Ροµά» µε 
κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002499,  στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων-∆ιασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος  «Αττική 2014-2020».  
Το «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα Ροµά» θα 
λειτουργήσει για τρία έτη και η χρηµατοδότησή του, θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοτικό Ταµείο στο πλαίσιο του Θεµατικού Στόχου 9 του ΠΕΠ Αττικής - ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
Η εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ρυθµίζεται από τον εσωτερικό Κανονισµό 
Λειτουργίας του όπως έχει συνταχτεί από τους συναρµόδιους φορείς, το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού & Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου , την Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης και τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του 
∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 
 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. Α.∆23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 ΚΥΑ, ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016, άρθρο 
6.παρ. 4, όλοι οι φορείς οι οποίοι λειτουργούν «Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται να 
υποβάλουν στη ∆/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 
των Κέντρων κατά την έναρξη λειτουργίας τους.  
  
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούµε να εγκρίνετε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας 
του «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα Ροµά» 

 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΡΟΜΑ» 

 
Προοίµιο 

Με τον Κανονισµό αυτό,  ρυθµίζεται η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας  ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας: 
Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα  Ροµά.  Ο Κανονισµός αυτός εγκρίνεται, συµπληρώνεται και 
τροποποιείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

Άρθρο 1. Σύσταση, Σκοπός, Κανονιστικό πλαίσιο 
 

1. Το Κέντρο Κοινότητας είναι µια νέα δοµή που θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) 
και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του 
(∆23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).  

2. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
α΄ βαθµού στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου 
αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών µε 
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όλους τους φορείς, δοµές, Υπηρεσίες και τα Κοινωνικά Προγράµµατα κοινωνικής προστασίας που 
αναπτύσσονται, είτε στην περιοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, µε ιδιαίτερη 
στόχευση στα προγράµµατα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη 
στην αγορά εργασίας.  

3. Αποτελεί το βασικό «πυρήνα» διευρυµένων υπηρεσιών τύπου “One StopShοp”, µε εξατοµικευµένη 
ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας µε την κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου,  ως  
δράση «οµπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις πολιτικές που ήδη 
υλοποιούνται ή προγραµµατίζονται και τις ενισχύουν περαιτέρω. 

4. Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας: η Κεντρική ∆οµή και το Παράρτηµα  Ροµά,  
λειτουργούν ως δοµές συµπληρωµατικές της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής - Τµήµα Κοινωνικής 
Προστασίας και Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας και εποπτεύονται από αυτή. 

5. Η δηµιουργία του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) έχει ως στόχο να συµβάλει στην ολοκληρωµένη 
προσέγγιση σχεδιασµού και εφαρµογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στο συντονισµό 
των δράσεων µεµονωµένων φορέων και στη χωρική ενοποίηση των κοινωνικών υποδοµών και 
υπηρεσιών στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας, µέσω µιας κεντρικής δοµής. 

6. Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι  η ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής- Τµήµα Κοινωνικής 
Προστασίας και Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

7. Βασικός άξονας για τη λειτουργία του Κέντρου είναι το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ε.Π.Σ.), 
δεδοµένου ότι δίνει τη δυνατότητα άµεσης διασύνδεσης και επικοινωνίας τόσο µεταξύ των 
διαφορετικών επιπέδων διαχείρισης/διοίκησης όσο και των διαφορετικών φορέων και δοµών παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο ∆ήµο αδαπάνως από τον φορέα που το 
σχεδιάζει και το υλοποιεί µε µέριµνα του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. 
Αλληλεγγύης. 
 

 
Άρθρο 2. Παρεχόµενες Υπηρεσίες – Αντικείµενο 

1. Παρεχόµενες Υπηρεσίες 
 
Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενηµέρωση των πολιτών, 
ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους µε 
σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα µε τη συνεργασία που αναπτύσσει µε τις 
λοιπές  κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες  του δήµου. 1 
Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς άξονες: 
Α) Υποδοχή - Ενηµέρωση - Υποστήριξη των πολιτών   
Β)  Συνεργασία µε Υπηρεσίες, Φορείς και ∆οµές παροχής υπηρεσιών    
      κοινωνικής προστασίας 
Γ)  Παροχή Υπηρεσιών.  που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού 
      επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των  
      ωφελουµένων. 
      
      Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας είναι αρµόδιο να :  

� να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες µε φορείς και προγράµµατα κοινωνικής προστασίας, 
αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 

� να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράµµατα κοινωνικής προστασίας και στη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων,  

� να παρέχει ολοκληρωµένη υποστήριξη στους ωφελούµενους του Προγράµµατος «Κοινωνικό 
Εισόδηµα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα»), από τη διαδικασία της υποβολής 
της αίτησης και την ορθή συµπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόµιση και 
παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

� να συνεργάζεται και να παραπέµπει αιτήµατα σε άλλες δοµές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, 
που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του 

� να παρέχει συµβουλευτική υποστήριξη 
                                                 
1Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ 
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� να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράµµατα προαγωγής υγείας 
�  να αναπτύσσει δράσεις παιδαγωγικές, δηµιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης 
� να συµπράττει στην ανάπτυξη ∆ικτύου Εθελοντισµού 
� να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισµικού, επιµορφωτικού, κοινωνικού περιεχοµένου. 

 
Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον δύναται, µπορεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους 
σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού, µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε 
πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις προσφερόµενες υπηρεσίες.   
 

2. Αντικείµενο  
 
Στόχος της  λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας είναι να αποτελέσουν ένα «front desk» υποδοχής, 
καταγραφής, κατεύθυνσης και παραποµπής των ωφελούµενων ατόµων στις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε 
σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο.  
Στο Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί  

� Παράρτηµα για πληθυσµό ΡΟΜΑ και ευάλωτων κοινωνικά οµάδων 
 

 
Άρθρο 3. Ωφελούµενοι: δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

 
1. Ωφελούµενοι, εξυπηρετούµενοι 

Ως ωφελούµενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών του Κέντρου και 
του/των Παραρτήµατος/ -των του , και ο οποίος έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό 
σύστηµα και έχει αποκτήσει µοναδικό αριθµό αναφοράς.  
Ειδικότερα, ωφελούµενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας 
και παρέµβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Κοινωνικό 
Εισόδηµα Αλληλεγγύης», καθώς και άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισµού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτοµα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισµού, 
µετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑµεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες 
οµάδες πληθυσµού.  
Οι ωφελούµενοι πρόκειται να είναι κάτοικοι της περιοχής λειτουργίας και παρέµβασης του Κέντρου 
Κοινότητας. 
 

2.   ∆ιαδικασία Εγγραφής Ωφελουµένων  
Ο πιθανός ωφελούµενος που απευθύνεται στο Κέντρο Κοινότητας, ή σε άλλη διασυνδεδεµένη δοµή η 
οποία µπορεί να αποτελεί το αρχικό σηµείο εισόδου για την λήψη υπηρεσιών, εγγράφεται από το 
αρµόδιο στέλεχος στην Καρτέλα Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούµενου µε Μοναδικό Κωδικό 
Ωφελούµενου, ο οποίος θα αποδίδεται µε τρόπο ώστε να χαρακτηρίζει όλα τα µέλη της οικογένειας.  
Στην Καρτέλα Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούµενου    συµπληρώνονται:  
α) Γενικά στοιχεία, εφόσον η αρχική καταγραφή γίνεται από άλλο σηµείο  εισόδου και παραποµπή 
στο Κέντρο Κοινότητας για πλήρες ιστορικό. Με τον όρο γενικά στοιχεία εννοούµε τα αρχικά στοιχεία 
ταυτοποίησης του προσώπου δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στην ταυτότητα του 
ωφελούµενου και τα οποία µπορούν να επιβεβαιωθούν από την ίδια την αστυνοµική του ταυτότητα ή 
άλλο αντίστοιχο/ισοδύναµο έγγραφο (δίπλωµα, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας).  
β) Πλήρη στοιχεία για τη µορφωτική, εργασιακή και κοινωνική κατάσταση και  ιστορικό του 
ωφελούµενου, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων που τεκµηριώνουν την ανάγκη λήψης παροχών και 
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, εφόσον η καταγραφή γίνεται από τους πιστοποιηµένους 
υπαλλήλους του  Κέντρου Κοινότητας ή του Παραρτήµατός του.  
γ) Επιπλέον εξειδικευµένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται µε συγκεκριµένες  υπηρεσίες που ζητούνται 
από τον κατά γραφόµενο (π.χ. νοµική συνδροµή, πλάνο οικονοµικής διαχείρισης) . 
 
 

3. ∆ικαιώµατα ωφελούµενων 
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 Για τους ωφελούµενους εξασφαλίζονται κατ' ελάχιστον τα εξής: 
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συµβουλευτική (ή διασύνδεση µε αντίστοιχες υπηρεσίες) 
• ∆ιασύνδεση µε τους φορείς και προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του για παροχές και 

υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. 
• Πληροφόρηση αναφορικά µε τα προγράµµατα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας που υλοποιούνται 

σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 
• Λήψη των υπηρεσιών κατά το διάστηµα  των προβλεπόµενων ωρών και ηµερών λειτουργίας του 

Κέντρου και των ωρών παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως αυτές αναγράφονται σε εµφανές 
σηµείο στο χώρο του. 

• Πλήρης σεβασµός της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, της εθνοτικής 
και φυλετικής καταγωγής και του σεξουαλικού προσανατολισµού τους. 

• Κατόπιν αίτησής τους, οι ωφελούµενοι έχουν δικαίωµα στην πληροφόρηση και στην ενηµέρωση, 
εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, για την εξέλιξη των αιτηµάτων ή/και των αιτήσεων που έχουν 
κάνει στο Κέντρο για οποιαδήποτε δράση, πρόγραµµα και παροχή υπηρεσιών εν γένει. 
 

4. Υποχρεώσεις εξυπηρετούµενων – πιθανών ωφελουµένων 
Οι προσερχόµενοι προς εξυπηρέτηση στο Κέντρο Κοινότητας   αποδέχονται τους παρακάτω όρους 
και περιορισµούς: 

• Σε περίπτωση που προσέρχονται σε ηµέρες και ώρες εκτός προγράµµατος, το προσωπικό διατηρεί το 
δικαίωµα να µην παρέχει τις προβλεπόµενες υπηρεσίες ή/και να µην επιτρέψει την είσοδο στον χώρο. 

• Συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατοµικών τους φακέλων, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 

• Γνωρίζουν και αποδέχονται την απαγόρευση οποιασδήποτε µορφής παρενόχλησης (λεκτικής, 
σωµατικής, σεξουαλικής, θρησκευτικής, φυλετικής, ψυχολογικής) µεταξύ  εξυπηρετούµενων ή  
εξυπηρετούµενων και στελεχών της ∆οµής  

• Είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους αντικείµενα και σε περίπτωση απώλειας τα µέλη του 
προσωπικού δεν φέρουν καµία ευθύνη. Οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους εθελοντές, 
τους άλλους ωφελούµενους, καθώς και τους χώρους του Κέντρου. 

• Είναι υποχρεωµένοι να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Κέντρο για τη λήψη των παρεχόµενων 
υπηρεσιών εκτός από τις περιπτώσεις που τεκµηριώνεται επαρκώς η αδυναµία τους. Στις περιπτώσεις 
αυτές, διορίζουν και εξουσιοδοτούν πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους. 

• Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας µε το µοναδικό αριθµό 
αναφοράς που τους διατίθεται από το Κέντρο για την εξυπηρέτησή τους.  

• Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτή και 
απαγορεύεται η µεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός του συνδικαιούχου, ο οποίος 
θα µπορεί να ορισθεί µε υπεύθυνη δήλωση του κύριου δικαιούχου. Σε περίπτωση απώλειας είναι 
υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν το Κέντρο. 

• Οφείλουν να προσκοµίζουν οποιοδήποτε τυχόν δικαιολογητικό τούς ζητηθεί από την αρµόδια 
υπηρεσία, το οποίο η ίδια δεν µπορεί να προµηθευτεί ηλεκτρονικά ή µε άλλο τρόπο βάσει της 
κείµενης νοµοθεσίας. Σε περίπτωση µη προσκόµισης, ενδέχεται να εξαιρεθούν από προγράµµατα των 
οποίων οφείλουν να τηρούν τις προϋποθέσεις και να µην καταστούν ωφελούµενοι 
 

5. Παρακολούθηση εξυπηρετούµενων και ωφελουµένων  
Η παρακολούθηση των ατόµων που εξυπηρετούνται στα Κέντρα Κοινότητας, των ωφελουµένων από 
συγκεκριµένες υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συµβουλευτική, συµπλήρωση αιτήσεων 
κ.α.) και όσων παραπέµπονται  σε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου (π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Υπνωτήριο) θα γίνεται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης.  
Παράλληλα, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση λήψης επιδοµάτων/παροχών (Πρόνοια, ΚΕΑ, ΤΕΒΑ 
κ.λπ.)  
Προβλέπεται επίσης, η διασύνδεση της ηλεκτρονικής εφαρµογής µε φορείς και προγράµµατα (ΟΑΕ∆, 
∆ια Βίου Μάθηση, ΚΕΑ κ.λπ.), έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιτόπου συµπλήρωση αιτήσεων ή/και η 
άµεση παραποµπή των ωφελουµένων. 
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Άρθρο 4. ∆ιοικητική και Οικονοµική Οργάνωση του  

Κέντρου Κοινότητας 
 

1. ∆ιοικητική οργάνωση του Κέντρου Κοινότητας 
Το Κέντρο Κοινότητας µε το/τα Παράρτηµα/τα αυτού υπάγεται διοικητικά, οικονοµικά και θεσµικά 
στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας και ανήκει οργανωτικά στη ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία ασκεί 
εποπτεία και έλεγχο στη λειτουργία του Κέντρου και µε την  οποία βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσµού. 
 
Ο ∆ήµος2 ως φορέας υλοποίησης είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου 
Κοινότητας, για τη διαρκή και απρόσκοπτη συνεργασία του µε την  ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής , για 
την παροχή αδειών του προσωπικού και για την τήρηση του ωραρίου και των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας. 
 
Το Κέντρο Κοινότητας υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές του ∆ήµου και της 
αρµόδιας Περιφέρειας. Τα στελέχη του Κέντρου υποχρεούνται  να παρέχουν κάθε πληροφορία στα 
αρµόδια όργανα. 
 

2. Πόροι του Κέντρου Κοινότητας 
Οι πόροι του Κέντρου Κοινότητας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του 
Θεµατικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-
2020. ∆ύναται να αξιοποιηθούν πόροι από χορηγίες ή και δωρεές. 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο προς τους ωφελούµενους είναι δωρεάν.  
 

Άρθρο 5 . Οργάνωση και λειτουργία 
Το Κέντρο Κοινότητας  λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ»  και έχει συσταθεί µε 
βάση το Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» και τη σχετική ΚΥΑ. 
∆ιοικητικά Υπεύθυνος για το Κέντρο είναι  ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του 
∆ήµου.  
Στο Κέντρο υπάρχουν αναρτηµένες σε ευδιάκριτο σηµείο και ευανάγνωστα διατυπωµένες, αφενός οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες, αφετέρου τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για κάθε µια από αυτές.  
Η εξυπηρέτηση των ωφελούµενων γίνεται µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος καταγραφής, το οποίο 
διασυνδέεται µε τα αντίστοιχα συστήµατα συνεργαζόµενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρµόζουν 
προγράµµατα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  
Το Κέντρο Κοινότητας είναι υποχρεωµένο να καταγράφει ηλεκτρονικά τον/την κάθε ωφελούµενο/η 
µε σκοπό τη συγκέντρωση επαρκών δεδοµένων που: α) θα εξασφαλίζουν την καλύτερη εξυπηρέτησή 
του µε γνώµονα πάντα το σεβασµό των δικαιωµάτων και της προσωπικότητάς του και β) θα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα προκύπτουν από το εθνικό και 
κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.   
Η υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου γίνεται από το προσωπικό, το οποίο δύναται να 
συνεπικουρείται από οµάδα εθελοντών, η οποία θα δηµιουργηθεί γι΄ αυτό το σκοπό, ή / και 
φοιτητών σε πρακτική άσκηση.  
Ο ∆ήµος θα ορίσει τα πεδία, στα οποία θα απασχολούνται οι εθελοντές, το προφίλ τους και τις 
διαδικασίες εκπαίδευσης και ένταξής τους στις δραστηριότητες του Κέντρου, ενώ θα τηρεί σχετικό 
αρχείο. 
Τόσο οι εθελοντές, όσο και οι ασκούµενοι, θα πρέπει να ενεργούν αυστηρά υπό τους όρους που 
τίθενται από το Συντονιστή του Κέντρου και υπό την εποπτεία των πιστοποιηµένων εργαζοµένων 
αυτού καθώς και της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 
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 ή το νομικό πρόσωπο του Δήμου  
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πιστοποιηθούν και να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και διασύνδεσης των 
εξυπηρετούµενων.   
 

Άρθρο 6. Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας µε την 
∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας 

Συντονίστρια και εποπτεύουσα αρχή για το Κέντρο Κοινότητας, σύµφωνα µε την αρµόδια ΚΥΑ, είναι 
η  ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 
Το Κέντρο Κοινότητας ως ξεχωριστή µονάδα της ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου λειτουργεί 
συµπληρωµατικά και υποστηρικτικά ως προς αυτήν. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που έχουν 
περιγραφεί τόσο στην ΚΥΑ όσο και στον Οδηγό Εφαρµογής το Κέντρο Κοινότητας είναι υποχρεωτικό 
και ταυτόχρονα αναγκαίο να λειτουργήσει παράλληλα, επάλληλα και ενισχυτικά µε την ∆/νση 
Κοινωνικής Πολιτικής .  
 

Άρθρο 7. Ωράριο λειτουργίας 
Το Κέντρο Κοινότητας  λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα 
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριµένα, από τις 9.00  – 17.00. 
Το Παράρτηµα Στήριξης ΡΟΜΑ θα λειτουργεί από 9.00  – 17.00. 
 
Το ωράριο λειτουργίας δύναται να επεκτείνεται και κατά τις απογευµατινές ώρες µε Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆Σ του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, µε βάση τη δυναµικότητα του Κέντρου 
και του Παραρτήµατός του, όπου υφίσταται, αλλά και των τοπικών αναγκών.  
Με Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου3 και εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό από τον αριθµό του 
προσωπικού που απασχολείται στο Κέντρο, δύναται να εφαρµόζεται κυλιόµενο ωράριο απασχόλησης 
του προσωπικού (βάρδιες) προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη αποτελεσµατικότητα της δοµής 
και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούµενου πληθυσµού.  
Το Παράρτηµα ΡΟΜΑ µπορεί να λειτουργεί µε ευέλικτο ωράριο  προκειµένου να είναι δυνατή η 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως π.χ. δηµιουργική απασχόληση, σύσταση οµάδων κινητοποίησης του 
πληθυσµού, ηµερίδες ή λοιπές απογευµατινές δραστηριότητες.  
Σε κάθε περίπτωση η απασχόληση του προσωπικού δε θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες την 
εβδοµάδα.  
Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσηµες αργίες του κράτους και του ∆ήµου (τοπικές 
εορτές ή θρησκευτικές αργίες). 
Η πιθανή υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη στο πλαίσιο της 
συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης από το ΕΚΤ. 
Το ωράριο δύναται να τροποποιηθεί µόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πάντως 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης  νοµοθεσίας. 

 
Άρθρο 8. Στελέχωση του Κέντρου - προσωπικό 

Στο άρθρο αυτό, θα υπάρχει συγκεκριµένη περιγραφή του προσωπικού που έχει 
προσληφθεί στο Κέντρο Κοινότητας σύµφωνα µε την Εγκριτική Απόφαση του ΠΕΠ και µε 
όσα περιγράφονται στην ΚΥΑ. 
  Το Κέντρο στελεχώνεται µε Επιστηµονικό προσωπικό και συγκεκριµένα 

• Κοινωνικό Λειτουργό 
• Ψυχολόγο 

 
Επιπρόσθετα το Παράρτηµα Ροµά στελεχώνεται από: 

• Κοινωνικό Λειτουργό 
• ∆ιαµεσολαβητή 
• Στέλεχος υποστήριξης της απασχόλησης 
• Επισκέπτη Υγείας 
• Παιδαγωγό 

                                                 
3
 ή του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης είναι  Νομικό προσώπου  
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Συντονιστής του Κέντρου Κοινότητας ως βασικός υπεύθυνος για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων, των δράσεων και των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και των ωρών 
λειτουργίας του Κέντρου θα είναι Κοινωνικός Λειτουργός.  
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας έχει την ευθύνη για τον τρόπο κάλυψης των 
αναγκών και του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήµατός του και όταν κρίνει 
απαραίτητο µπορεί να αυξήσει τον αριθµό των απασχολούµενων από τις προβλεπόµενες 
στην ΚΥΑ ειδικότητες ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες και τις συνθήκες, χωρίς όµως η 
δαπάνη αυτή να είναι επιλέξιµη από την συγχρηµατοδοτούµενη πράξη. 
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπως πολυήµερη απουσία στελέχους  και κατόπιν 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του φορέα υπάρχει η δυνατότητα µετακίνησης του 
ήδη υπάρχοντος προσωπικού από συναφείς δοµές και υπηρεσίες του φορέα υλοποίησης 
που διαθέτουν αντίστοιχες ειδικότητες, οι οποίες  προβλέπονται από την ΚΥΑ. 
Σκόπιµο είναι, όπου καθίσταται δυνατό, να απασχολούνται και άτοµα από τις ευπαθείς οµάδες του 
πληθυσµού, καθώς και εθελοντές, µε βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του τακτικού προσωπικού 
και την εποπτεία του Συντονιστή του Κέντρου. 
Το απαιτούµενο προσωπικό του Κέντρου θα προσλαµβάνεται µε τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 
προβλέπονται από το ΑΣΕΠ και τη σχετική ΚΥΑ. 
Το σύνολο του προσωπικού του Κέντρου είναι επιφορτισµένο µε τις αρµοδιότητες που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων του Έργου ή του Υποέργου ως δοµή συγχρηµατοδοτούµενου 
προγράµµατος, όπως περιγράφεται στο σχετικό Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων 
Κοινότητας. 
 

Άρθρο 9: Καθήκοντα & Αρµοδιότητες  προσωπικού 
1. Αρµοδιότητες στελεχών Κέντρου Κοινότητας   

     Συντονιστής (Κοινωνικός Λειτουργός)  
› Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας (επιχειρησιακό πλάνο) του Κέντρου  
› Έχει την ευθύνη συντονισµού του προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου, µε σκοπό την 

επίτευξη 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 απολογιστικών στοιχείων από κάθε 

µέλος του προσωπικού του Κέντρου. Επίσης, έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, 
εµπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουµένων στοιχείων  

› Συντονίζει, µέσα από διαδικασίες συνεργασίας, και γενικευµένης συµµετοχής, τις δράσεις 
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση ηµερίδων, διαλέξεων, έκδοση 
ενηµερωτικών φυλλαδίων κ.λπ.)  

› Συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδοµένα από το προσωπικό για τις δράσεις και τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν και προτείνει διορθωτικές ενέργειες  

› Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο τµήµα.  
› Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας . Έχει την ευθύνη έκδοσης ενηµερωτικού 

εντύπου ο ή ηλεκτρονικού υλικού. 
 
      Ψυχολόγος  

› Αναλαµβάνει την υποδοχή & διαχείριση περιστατικών που χρήζουν ψυχολογικής στήριξης 
› Συµβάλλει στη διάγνωση και διενεργεί ψυχολογικές αξιολογήσεις (τεστ κι άλλες µεθόδους 

ψυχολογικής εκτίµησης)  
› Αναλαµβάνει την αρµοδιότητα παροχής ψυχολογικής στήριξης µέσα από ατοµικές και οµαδικές 

συνεδρίες καθώς επίσης και συνεδρίες οικογένειας όπου απαιτείται (π.χ. θύλακες ΡΟΜΑ)  
› Συνεργάζεται µε τους αντιπροσώπους της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για 

την αξιοποίηση υφιστάµενων δράσεων ψυχολογικής στήριξης για τους ωφελούµενους του Κέντρου 
Κοινότητας  

› Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΚ και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για τον 
προσδιορισµό και κάλυψη των αναγκών και των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων των ωφελουµένων  
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› Συµµετέχει σε προγράµµατα αγωγής ψυχικής υγείας καθώς και σε θέµατα ευαισθητοποίησης για τον 
πληθυσµό στόχο, στο πεδίο αυτό  

› Παραπέµπει τους ωφελούµενους σε αρµόδιους φορείς όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο  
› Συνεργάζεται µε το προσωπικό του κέντρου και του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και ∆/σης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού καθώς και µε όποια άλλη δοµή 
› Συνεργάζεται µε την Υπηρεσία ή το φορέα για την προώθηση της εκπαίδευσης των ενηλίκων, την 

προώθηση και σύνδεση περιστατικών µε µονάδες ψυχικής υγείας, όπου αυτό κριθεί σκόπιµο  
› Συνεργάζεται µε τον διαµεσολαβητή του Παραρτήµατος ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στις οµάδες υποστήριξης 

γυναικών, εφήβων, γονέων κτλ ανάλογα µε τις ανάγκες των συγκεκριµένων οµάδων στόχου (ΡΟΜΑ, 
Μετανάστες, Πρόσφυγες)  

› Συνεργάζεται µε το στέλεχος που ασχολείται µε τη µαθησιακή στήριξη για τις ανάγκες των οµάδων 
των παιδιών  

› Έχει την ευθύνη τήρησης βιβλίου/ εισαγωγής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα, µε το ιστορικό, 
τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα της ψυχολογικής αξιολόγησης από κάθε συνεδρία. 
 
  Στέλεχος για θέµατα προώθησης στην απασχόληση  

› Ενηµερώνει για πιθανά σεµινάρια, θέσεις εργασίας, επιδοτούµενα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, ΕΣΠΑ, 
κ.λπ. 

› Συνεργάζεται µε άλλα στελέχη του κέντρου στην ανίχνευση αναγκών που παρουσιάζονται (π.χ. 
ταχύρρυθµη εκπαίδευση στην γλώσσα, διαδικασίες δηµιουργίας επιχείρησης, έκδοση αδειών 
οδήγησης )  

› Αναπτύσσει και διατηρεί επαφή µε εργοδότες και την αγορά εργασίας εν γένει µε στόχο την ένταξη 
των ανέργων ατόµων σε αυτή. 4 

› Υποστηρίζει και κατευθύνει τα ωφελούµενα άτοµα στη προσπάθειά τους να 
εισέλθουν/επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας και παρακολουθεί την πρόοδό τους (ενδεικτικά: 
αναζήτηση εργασίας, σύνταξη και αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη µε 
δυνητικό εργοδότη)  

› Βοηθά στη δηµιουργία συνεταιρισµών/προωθεί την ιδέα της κοινωνικής οικονοµίας.  
 
Όλα τα στελέχη του Κέντρου υποχρεούνται να παραδίδουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για 
την παρακολούθηση της συνολικής πορείας του έργου (απολογισµοί) και τη συµπλήρωση βάσεων 
δεδοµένων.  
Επίσης, ανάλογα µε τα θέµατα που χειρίζονται καθώς και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων:  

› συµπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρµα υποδοχής και καταγραφής των ωφελούµενων. 
› συµµετέχουν σε συναντήσεις της οµάδας. 
› συµµετέχουν σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης, κ.λπ. 
› υποχρεούνται στη τήρηση του απορρήτου και των προσωπικών δεδοµένων των περιστατικών που 

διαχειρίζονται. 
› παίρνουν µέρος στις έρευνες/καταγραφές που απαιτούνται. 

 
2. Αρµοδιότητες στελεχών Παραρτήµατος ΡΟΜΑ 

Κοινωνικός Λειτουργός, επικεφαλής παραρτήµατος ΡΟΜΑ 
Το έργο του Κοινωνικού Λειτουργού που είναι επικεφαλής του Παραρτήµατος, πλέον των ανωτέρω, 
αφορά στην:  

› Καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών του οικισµού και της οµάδας 
στόχου µε έµφαση σε ειδικά προβλήµατα / ανάγκες των ατόµων  

› Υποδοχή περιστατικών (καταγραφή στοιχείων)  
› ∆ιαχείριση περιστατικών (εξυπηρέτηση κοινωνικών, οικονοµικών κ.α. αιτηµάτων), καταγραφή 

αιτηµάτων πληθυσµού  

                                                 
4
Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες» του Οδηγού (πεδίο Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και 

Δομές)  
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› Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα  
› Ανάπτυξη και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς  
› Συµβολή στην πρόληψη και αντιµετώπιση κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων του ατόµου ή της 

οικογένειας  
› Κοινωνική εργασία µε: α) ωφελούµενους, β) οµάδες ωφελουµένων (οικογένεια κλπ.), γ) κοινότητα/ 

οικισµό  
› Συνοδεία (όπου αυτή είναι αναγκαία)  
› ∆ιαµεσολάβηση, πληροφόρηση, σύνδεση µε αρµόδιες υπηρεσίες  
› ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης του ωφελούµενου σε δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες. 

 
Επισκέπτης/τρια υγείας 
Σχεδιάζει & αναπτύσσει δράσεις για την προαγωγή της υγείας των ωφελουµένων, και ειδικότερα:  

› Παρακολουθεί τη φαρµακευτική αγωγή σε άτοµα που κρίνει ότι είναι απαραίτητο  
› Παρέχει νοσηλευτικές συµβουλές για την καλύτερη και ταχύτερη αποθεραπεία των ατόµων  
› Συµµετέχει σε προγράµµατα αγωγής υγείας καθώς και σε θέµατα ευαισθητοποίησης για τον 

πληθυσµό στόχο  
› Συµµετέχει στην καταγραφή της υγειονοµικής κατάστασης των ωφελουµένων  
› Ενηµερώνει κατ’ άτοµο/οµαδικά (π.χ γυναίκες)/µαζικά για θέµατα υγείας  
› ∆ιενεργεί εµβολιασµούς σε παιδιά & ενήλικες (σε συνεργασία µε ιατρό, όταν υπάρχει)  
› Προγραµµατίζει ραντεβού υγείας σε νοσοκοµεία, ΙΚΑ κ.λπ. 
› Ενηµερώνει τις γυναίκες για θέµατα πρόληψης και σχετικές ενέργειες ή εξετάσεις (π.χ. οικογενειακός 

προγραµµατισµός/αντισύλληψη, τεστ ΠΑΠ) και τις υποστηρίζει για την επίσκεψή τους σε νοσοκοµεία, 
ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ.)  

› Πραγµατοποιεί ενηµερωτικές επισκέψεις κατ’ οίκον (σε νεογέννητα, νέες µητέρες, συγγενείς 
ηλικιωµένων κ.λπ.)  

› Συνοδεύει σε µονάδες υγείας (όπου χρειάζεται)  
› Πραγµατοποιεί προληπτικές εξετάσεις (µέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης κ.λπ.)  
› Συνεργάζεται µε προγράµµατα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωµένων», κ.λπ. για ειδικά περιστατικά,  
› Τηρεί στοιχεία ατοµικού φακέλου - ιστορικού. 

 
∆ιαµεσολαβητής5 
Ο ∆ιαµεσολαβητής αποτελεί σηµαντικό µέλος της οµάδας των στελεχών του ∆ιευρυµένου Κέντρου µε 
Παράρτηµα ΡΟΜΑ και ως εκ τούτου συµµετέχει ισότιµα στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση των δράσεων, δεδοµένου ότι ως µέλος ή/και συνοµιλητής της κοινότητας των 
ωφελουµένων, είναι σε θέση να γνωρίζει τις πραγµατικές ανάγκες αυτών. Στο πλαίσιο αυτό 
υποστηρίζει και καθοδηγεί την οµάδα των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας ως προς την παροχή 
των υπηρεσιών.  
Ειδικότερα, ο ∆ιαµεσολαβητής συνεργάζεται µε τις λοιπές ειδικότητες του Κέντρου, για:  

› Τη δηµιουργία και εξασφάλιση µίας σχέσης εµπιστοσύνης και ανοικτού διαλόγου µεταξύ των µελών 
της Κοινότητας ΡΟΜΑ και των στελεχών του Κέντρου 

› Τη δίκαιη και αµερόληπτη παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου  
› Την πληροφόρηση των στελεχών του Κέντρου για ζητήµατα που αφορούν στους ωφελούµενους, 

υπό το πρίσµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων  
› Την έγκαιρη ενηµέρωση των ωφελουµένων σχετικά µε τις προγραµµατισµένες ενέργειες του 

Κέντρου, αλλά και ευρύτερα δράσεων που αφορούν στους ίδιους  

                                                 
5
Εκτεταμένη αναφορά στο ρόλο και τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή γίνεται στο εγχειρίδιο για την Υποστήριξη 

της Λειτουργίας των Ιατροκοινωνικών Κέντρων για Ρομά της ΜΟΔ Α.Ε. www.mou.gr (Ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη/Εκδόσεις και εργαλεία ΜΟΔ/Εγχειρίδια/Εγχειρίδιο για την υποστήριξη της λειτουργίας των 

Ιατροκοινωνικών Κέντρων για Τσιγγάνους)  
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› Τη διευκόλυνση και ενδυνάµωση της επικοινωνίας και των επαφών µεταξύ της Κοινότητας ΡΟΜΑ και 
των δηµόσιων/δηµοτικών οργανισµών και υπηρεσιών (σχετικά µε την εκπαίδευση, την υγεία, την 
απασχόληση, τις αστικές υποθέσεις και διεκπεραιώσεις, κ.λπ.).  
    
    Παιδαγωγός 
Το εν λόγω στέλεχος προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες, σε συνεργασία µε τις δράσεις του ΕΠΑΝΑ∆ 
– Ε∆ΒΜ και του Υπ. Παιδείας.  

› Εντοπίζει και καταγράφει τα προβλήµατα στη σχολική ένταξη των παιδιών της οµάδας στόχου  
› Φροντίζει για την προώθηση στην εκπαίδευση (π.χ. πραγµατοποιεί επισκέψεις πόρτα - πόρτα σε 

οικογένειες των παιδιών που πρέπει να εγγραφούν στη δηµόσια εκπαίδευση (νηπιαγωγείο µέχρι 
γυµνάσιο))  

› Συµβάλει στην επίλυση εκκρεµοτήτων για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο (συνεργασία µε 
στελέχη του Κέντρου),  

› Συνοδεύει παιδιά στο σχολείο (όπου απαιτείται)  
› Φροντίζει για µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, είτε ο ίδιος, είτε παραπέµποντας σε ανάλογες 

δράσεις άλλου φορέα (π.χ. Υπ. Παιδείας)  
› ∆ιοργανώνει δράσεις δηµιουργικής απασχόλησης  
› ∆ιοργανώνει µουσικά, θεατρικά και άλλα εργαστήρια  
› Έχει την ευθύνη τήρησης βιβλίου παρουσιών – καταγραφής δραστηριοτήτων.  
› Συνεργάζεται µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής  
› Συνεργάζεται µε φορείς που µπορούν να υποστηρίξουν ζητήµατα εκπαίδευσης και µαθησιακών 

δυσκολιών (π.χ. ∆ήµος, λοιπές δοµές των ∆ήµων, φορείς που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράµµατα 
µέσα από το ΕΠΕΑΕΚ κ.λπ.)  

› Συνεργάζεται µε το εκπαιδευτικό προσωπικό για δράσεις που αναπτύσσονται στο κέντρο (για να 
αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη),  

› Οργανώνει οµάδες παιδιών µε κοινά εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα και ανάγκες,  
› Συνεργάζεται µε τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες, και το συντονιστή, για αντιµετώπιση 

περιπτώσεων διαρροών από το σχολείο,  
› Μεριµνά για την ενηµέρωση ενηλίκων σε προγράµµατα εκπαίδευσης/απόκτησης απολυτηρίου κ.λπ.. 

 
 

Αρµοδιότητα όλων των Στελεχών του Κέντρου Κοινότητας: 
 Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα Ροµά 

   Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 
 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας- Παραρτήµατος Ροµά το σύνολο των στελεχών 
πρόκειται να ασχοληθεί µε την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς µεγάλος αριθµός πολιτών 
είτε δεν έχει αυτή τη δεξιότητα, είτε το εκπαιδευτικό του επίπεδο δεν το επιτρέπει. Επίσης λόγω 
ένδειας δεν έχει πρόσβαση σε σταθερό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και διαδίκτυο. Η ανάγκη 
γίνεται εντονότερη στους ανέργους, στους Ροµά και στους ηλικιωµένους που αποτελούν µεγάλο  
µέρος του δυνητικά ωφελούµενου πληθυσµού του ∆ήµου.  
Η απασχόληση του συνόλου των στελεχών κρίνεται απαραίτητη σε χρονικές περιόδους όπου 
χρειάζεται να εξυπηρετηθεί µεγάλος αριθµός πολιτών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ( ύπαρξη 
προθεσµιών). 
 

Άρθρο 10. Χωροταξία – Κτιριακή Υποδοµή –Εξοπλισµός 
1. Χωροταξία – Κτιριακή Υποδοµή 

Το Κέντρο Κοινότητας Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα Ροµά λειτουργεί στο ∆ηµαρχείο, επί της Οδού 
Αριστοµένους  αριθ. 8 όπου χωροθετείται η ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής. Στεγάζεται στους ειδικά 
διαµορφωµένους χώρους.  
Συγκεκριµένα για τη λειτουργία του διατίθενται κατ’ ελάχιστο:  

� χώρος αναµονής κοινού  
� χώρος υποδοχής και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων όπου θα στεγάζονται οι  συντονιστές 
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� διακριτός χώρος για ατοµικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής  
� αίθουσα δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και για έφηβους  
� χώροι για την παροχή υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση, διαµεσολάβησης και διασύνδεση µε 

προγράµµατα προαγωγής της υγείας 
� χώροι υγιεινής – τουαλέτες, για το προσωπικό και το κοινό. 

‘Ολοι οι χώροι  είναι προσβάσιµοι από ΑµεΑ.  
Για πρόσθετες ανάγκες που ίσως προκύψουν από τη λειτουργία του Κέντρου,  σε ατοµικό ή οµαδικό 
επίπεδο προς τους ωφελούµενους, δύναται, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε τη 
σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ΕΠ, να γίνεται χρήση κι άλλων δηµοτικών χώρων  οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις προσβασιµότητας και λειτουργικότητας.  
 

Άρθρο 11. Πληροφοριακό Σύστηµα Κέντρου Κοινότητας 
Το Κέντρο Κοινότητας είναι συνδεδεµένο µε Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΠΣ) µε σκοπό την 
ακριβή περιγραφή των στοιχείων (ηλεκτρονικός ατοµικός φάκελος) και των αιτηµάτων των 
εξυπηρετούµενων και ωφελούµενων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για την πλήρη καταγραφή των 
τοπικών αναγκών αλλά και την καλύτερη παρακολούθηση άµεσων ποσοτικών και ποιοτικών 
αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο ∆ήµο αδαπάνως από τον φορέα που το σχεδίασε και το υλοποιεί, µε µέριµνα 
του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας οφείλουν να τροφοδοτούν µε τις απαραίτητες πληροφορίες και  
δεδοµένα από τη βάση δεδοµένων: 
α  την Κοινωνική Υπηρεσία 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 Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης και του Υπ. Εσωτερικών, όταν ζητηθούν,   
Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας δεσµεύονται από τον οικείο περί προσωπικών δεδοµένων νόµο. 
Τα δεδοµένα αυτά κοινοποιούνται µόνο µεταξύ των στελεχών του Κέντρου, της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και των άλλων αρχών όπως προαναφέρθηκαν.  
 

Άρθρο12 . Τήρηση Αρχείου 
Οι διαδικασίες της τήρησης αρχείου και των ατοµικών φακέλων των ωφελούµενων  είναι σύµφωνες 
µε τα προβλεπόµενα στο Ν.2472/1997, περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.. 
Το Κέντρο Κοινότητας, µε το  Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ε.Π.Σ.), που λειτουργεί κεντρικά για 
την εν λόγω πράξη και το οποίο χρησιµοποιεί, τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, µε τα ακόλουθα: 
α. Μητρώο εξυπηρετούµενου πληθυσµού – ωφελουµένων. 
β. Μητρώο Φορέων (παροχών υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης) 
γ. Μητρώο Κοινωνικών Προγραµµάτων. 
Το Κέντρο Κοινότητας για τις ανάγκες χρηµατοδότησής  από το ΠΕΠ Αττικής τηρεί σε φυσικό αρχείο 
όσα έχουν αναφερθεί ως παραδοτέα κατά την ένταξη της Πράξης και πιστοποιούν το φυσικό 
αντικείµενο. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. Κατάλογος µε τους ανθρωποµήνες απασχόλησης των στελεχών του Κέντρου. 
2. Ηµερήσια υπογεγραµµένα παρουσιολόγια στελεχών του Κέντρου. 
3. Ηµερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχοµένων στη δοµή ανεξάρτητα αν είναι ωφελούµενοι ή όχι. 
4. Ατοµικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούµενους. 
5. Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων– συνεργασιών δικτύωσης µε αναφορά των στοιχείων των 

συµµετεχόντων, ηµεροµηνία, ηµερήσια διάταξη, έγγραφα συµφωνιών κλπ, ανάλογα µε το είδος της 
ενέργειας. 

6. Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δηµοσιότητας (φωτογραφίες, φυλλάδια, λίστες 
συµµετεχόντων, λίστες αποδεκτών, διανεµηθέν υλικό από δράσεις, κτλ). 

7. Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη του Κέντρου. 
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8. Συµβάσεις του προσωπικού καθώς και άλλες συµβάσεις που τυχόν λάβουν χώρα στο πλαίσιο της 
Πράξης. 

9. Μηνιαίες αναφορές προόδου των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ωφελούµενους τους έργου. 
 
Όσα από τα προαναφερόµενα αποτυπώνονται στο πληροφοριακό σύστηµα, είναι αποδεκτά ως 
στοιχεία πιστοποίησης. 
Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων αλλά και της τήρησης αρχείου στο οποίο 
περιλαµβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ωφελούµενων, δικαίωµα πρόσβασης στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα έχουν µόνο οι υπάλληλοι του Κέντρου και της Κοινωνικής Υπηρεσίας που 
είναι  πιστοποιηµένοι µέσω ειδικού κλειδάριθµου. 
 

Άρθρο 13. Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισµού 
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (ή  

∆ιοικητικό Συµβούλιο). 
2. Ο παρών Κανονισµός υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την έναρξη 
λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. Το ίδιο ισχύει για τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού». 
 
Καλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας   του 
∆ήµου  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την έγκριση του  παραπάνω Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας: Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα Ροµά.  

 
Απόσπασµα από τα πρακτικά 

Αγία Βαρβάρα  20-7-2017 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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