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Απόσπασμα από�  τό υπ’ αριθ. 09/2020 Πρακτικό�  της Τακτικη� ς Συνεδρια� σεως τόυ Δημότικόυ�
Συμβόυλι�όυ   Αι�γινας  πόυ  πραγματόπόιη� θηκε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  σε  εφαρμόγη�  των
διατα� ξεων τόυ α� ρθρόυ 10 της από�  11 Μαρτι�όυ 2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020). 

Αριθ. Απόφ. 50/2020                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί  έγκρισης  επικαιροποιημένου  Εσωτερικού
Κανονισμού  Λειτουργίας  Κέντρου  Κοινότητας  Δήμου
Αίγινας

Ση� μερα την 07η Απριλι�όυ 2020 ημε�ρα Τρι�τη και ω� ρα 18:30΄ τό Δημότικό�  Συμβόυ� λιό Αι�γινας
συνη� λθε  σε  τακτικη�  συνεδρι�αση  με�σω  τηλεδια� σκεψης,  υ� στερα  από�  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.
3717/02.04.2020 πρό� σκληση τόυ Πρόε�δρόυ κ. Θεριανόυ�  Στυλιανόυ�  πόυ δημόσιευ� θηκε στόν
ειδικό�  χω� ρό  ανακόινω� σεων  τόυ  Δη� μόυ  και  επιδό� θηκε  νό� μιμα  στόν  κ.  Δη� μαρχό,  στόυς
Δημότικόυ� ς  Συμβόυ� λόυς,  καθω� ς  και  στόυς  Πρόε�δρόυς  των  Συμβόυλι�ων  των  Κόινότη� των
Αι�γινας, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ Ν.3852/2010. 

Στην Συνεδρι�αση η� ταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:  1/Σκαλτσιω� της  Γεω� ργιός,  2/Μόυ� ρτζης  Αντω� νιός,  3/Καραγια� ννης  Δημη� τριός,
4/Πτερόυ� δης Νικό� λαός, 5/Γκαρη� ς Μα� ριός, 6/Μόυ� ρτζης Δημη� τριός, 7/Μόυ� ρτζης Γεω� ργιός, 8/
Κόυκόυ� λης  Παναγιω� της,  9/Λόγόθε�της  Εμμανόυη� λ,  10/Λεόυ� σης  Νεκτα� ριός,  11/Δόυ� κας
Σωκρα� της,  12/Τζι�τζης  Φι�λιππός,  13/Λαμπαδα� ριός  Στυλιανό� ς,  14/Μεθενι�της  Παντελεη� μων,
15/Ντελη� ς  Αντω� νιός,  16/Ηλι�ας  Παναγιω� της,  17/Κόυκόυ� λη  Μαρι�α  (Γραμματε�ας)  και
18/Θεριανό� ς Στυλιανό� ς (Πρό� εδρός).         

Απόντες: 1/Μαυρόθαλασσι�της  Χρυσό� στόμός  (Αντ/δρός),  2/Πα� λλης  Στυλιανό� ς,
3/Μαρμαρινό� ς  Σταμα� τιός,  4/Σαλπε�α  –  Στα� θη  Αικατερι�νη,  5/Βατικιω� της  Δημη� τριός,
6/Μαρμαρινό� ς  Παναγιω� της,  7/Γαλα� νης  Γρηγό� ριός,  8/Πόυ� ντός  Ιωα� ννης  και  9/Πόυ� ντός
Νικό� λαός, αν και νό� μιμα πρόσκλη� θηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες: Ουδει�ς.
  
Απόντες:  1/Κασιμα� κης  Παναγιω� της  (Κ.  Αι�γινας),  2/Γρυπαι�ός  Ηλι�ας  (Κ.  Βαθε�ός),
3/Γιαννόυ� λης  Μηνα� ς  (Κ.  Κυψε�λης),  4/Λεόυ� σης  Εμμανόυη� λ  (Κ.  Μεσαγρόυ� )  και  5/Μαρτη� ς
Μιχαη� λ (Κ. Πε�ρδικας), αν και νό� μιμα πρόσκλη� θηκαν.
 
Στην  τηλεδια� σκεψη  συμμετει�χε  και  ό  Δη� μαρχός  κ.  Ιωα� ννης  Π.  Ζόρμπα� ς,  ό  όπόι�ός  ει�χε
πρόσκληθει� νό� μιμα από�  τόν κ. Πρό� εδρό τόυ Δημότικόυ�  Συμβόυλι�όυ.
H τη� ρηση των πρακτικω� ν ανατε�θηκε στόν Δημότικό�  Υπα� λληλό κ. Αθανα� σιό Ε. Λόρε�ντζό.
Ο Πρό� εδρός, υ� στερα από�  τη διαπι�στωση απαρτι�ας, κη� ρυξε την ε�ναρξη της Συνεδρια� σεως.
Ο  Δημότικό� ς  Συ� μβόυλός  κ.  Λόγόθε�της  Εμμανόυη� λ  απεχω� ρησε  όριστικα�  από�  την
τηλεδια� σκεψη  κατα�  τη δια� ρκεια της συζη� τησης τόυ 4όυ θε�ματός της ημερη� σιας δια� ταξης και
πα� ντως πρό της ψηφόφόρι�ας επι� τόυ θε�ματός αυτόυ� .

                 Θέμα 8ο                                                           Αριθ. Απόφ. 50/2020
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Μετα�  την ανακόι�νωση τόυ τι�τλόυ τόυ 8όυ θε�ματός της ημερη� σιας δια� ταξης ό κ.  Δη� μαρχός
ε�θεσε υπό� ψη των μελω� ν τόυ Δημότικόυ�  Συμβόυλι�όυ τό υπ’ αριθμ. πρωτ. 4149/30.03.2020
υπηρεσιακό�  σημει�ωμα της πρόιEσταμε�νης τόυ τμη� ματός παιδει�ας, πόλιτισμόυ� , αθλητισμόυ�  και
κόινωνικη� ς  πρόστασι�ας  τόυ  Δη� μόυ  μας  κας  Χατζι�να  Σόφι�ας  με  τό  όπόι�ό  διαβιβα� ζεται
αρμόδι�ως πρός ε�γκριση από�  τό Σω� μα επικαιρόπόιημε�νό Εσωτερικό�  Κανόνισμό�  Λειτόυργι�ας
τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας Δη� μόυ Αι�γινας πρός ε�γκριση.

Στην συνε�χεια ό Πρό� εδρός κα� λεσε τό Συμβόυ� λιό ν’ απόφασι�σει σχετικα� . 

Τό Συμβόυ� λιό αφόυ�  ε�λαβε υπό� ψη τόυ:
- τόν επικαιρόπόιημε�νό Εσωτερικό�  Κανόνισμό�  Λειτόυργι�ας τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας Δη� μόυ
Αι�γινας
- την υπ’ αριθμ. 76/2017 από� φαση τόυ Δημότικόυ�  Συμβόυλι�όυ (ΑΔΑ: 6Ξ25Ω68-5Ω8)
- τις διατα� ξεις τόυ Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016)
-  την  Κ.Υ.Α  Δ23/ΟΙΚ.  14435-1135  (ΦΕΚ  854  Β΄/30.03.2016)  Περι�  καθόρισμόυ�  ελα� χιστων
πρόδιαγραφω� ν λειτόυργι�ας των Κε�ντρων Κόινό� τητας
-  την  Κ.Υ.Α  Δ25/ΟΙΚ.  22052/25  (ΦΕΚ  1801  Β΄/24.05.2016)  Τρόπόπόι�ηση  της  κόινη� ς
υπόυργικη� ς από� φασης με α.π. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Καθόρισμό� ς ελα� χιστων πρόδιαγραφω� ν
λειτόυργι�ας των Κε�ντρων Κόινό� τητας (ΦΕΚ 854 Β΄/30.03.2016)
-  την Κ.Υ.Α Δ14/15834/237/2019 (ΦΕΚ 1344 Β΄/19.04.2019)  Καθόρισμό� ς  πρόδιαγραφω� ν
λειτόυργι�ας των Κε�ντρων Κόινό� τητας
 - τις διατα� ξεις των Νό� μων 3463/2006 (ΔΚΚ) και 3852/2010
- τις τόπόθετη� σεις και από� ψεις τόυ κόυ Δημα� ρχόυ και των μελω� ν τόυ Συμβόυλι�όυ, όι όπόι�ες
 με λεπτόμε�ρεια αναγρα� φόνται στα αναλυτικα�  πρακτικα�  της Συνεδρι�ασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,  O μ ό φ ω ν α 
 

Εγκρι�νει τόν επικαιρόπόιημε�νό Εσωτερικό�  Κανόνισμό�  Λειτόυργι�ας τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας
Δη� μόυ Αι�γινας ως κατωτε�ρω:

Προοίμιο

Με  τόν  Κανόνισμό�  αυτό� ,   ρυθμι�ζεται  η  λειτόυργι�α  τόυ  Κε�ντρόυ  Κόινό� τητας  τόυ  Δη� μόυ
Αι�γινας. Ο Κανόνισμό� ς αυτό� ς εγκρι�νεται, συμπληρω� νεται και τρόπόπόιει�ται από�  τό Δημότικό�
Συμβόυ� λιό.

Άρθρο 1. Σύσταση, Σκοπός, Κανονιστικό πλαίσιο

1. Τό Κε�ντρό Κόινό� τητας ει�ναι  μια νε�α δόμη�  πόυ θεσμόθετη� θηκε με τό Ν. 4368 (ΦΕΚ 21
Α΄/21.02.2016)  και  την  Κόινη�  Υπόυργικη�  Από� φαση  (ΚΥΑ)  πόυ  όρι�ζει  τις  ελα� χιστες
πρόδιαγραφε�ς  λειτόυργι�ας  τόυ (Δ23/ΟΙΚ.14435-1135  /ΦΕΚ 854  Β’/30.03.2016),  ό� πως
αντικαταστα� θηκε από�  την Δ14/15834/237/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τευ� χός Β’ 1344/19.04.2019).

2. Με τη  λειτόυργι�α  τόυ επιδιω� κεται  η  περαιτε�ρω  υπόστη� ριξη των Οργανισμω� ν  Τόπικη� ς
Αυτόδιόι�κησης  α΄  βαθμόυ�  στην  εφαρμόγη�  πόλιτικω� ν  κόινωνικη� ς  πρόστασι�ας  και  η
ανα� πτυξη ενό� ς τόπικόυ�  σημει�όυ αναφόρα� ς για την υπόδόχη� ,  εξυπηρε�τηση, την παρόχη�
υπηρεσιω� ν και τη διασυ� νδεση των πόλιτω� ν με ό� λόυς τόυς φόρει�ς, δόμε�ς, Υπηρεσι�ες και τα
Κόινωνικα�  Πρόγρα� μματα Κόινωνικη� ς Πρόστασι�ας πόυ αναπτυ� σσόνται, ει�τε στην περιόχη�
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ει�τε στην Περιφε�ρεια, ει�τε σε εθνικό�  επι�πεδό, με ιδιαι�τερη στό�χευση στα πρόγρα� μματα και
στις  δρα� σεις  πόυ  απόσκόπόυ� ν  στην  κόινωνικη�  ε�νταξη  και  την  ε�νταξη  στην  αγόρα�
εργασι�ας. 

3. Απότελει�  τό  βασικό�  «πυρη� να»  διευρυμε�νων  κόινωνικω� ν  υπηρεσιω� ν  τυ� πόυ  “One Stop
Shop” τόυ Δη� μόυ μας παρε�χόντας υπηρεσι�ες όι  όπόι�ες  ανταπόκρι�νόνται στις πόλιτικε�ς
πόυ η� δη υλόπόιόυ� νται η�  πρόγραμματι�ζόνται και τις ενισχυ� όυν περαιτε�ρω.

4. Η  δημιόυργι�α  τόυ  Κε�ντρόυ  Κόινό� τητας  (ΚΚ)  ε�χει  ως  στό�χό  να  συμβα� λει  στην
όλόκληρωμε�νη  πρόσε�γγιση  σχεδιασμόυ�  και  εφαρμόγη� ς  της  κόινωνικη� ς  πόλιτικη� ς  σε
τόπικό�  επι�πεδό,  στό συντόνισμό�  των δρα� σεων μεμόνωμε�νων φόρε�ων και  στη χωρικη�
ενόπόι�ηση  των  κόινωνικω� ν  υπόδόμω� ν  και  Υπηρεσιω� ν  στό  Δη� μό  Αι�γινας,  με�σω  μιας
κεντρικη� ς δόμη� ς.

5. Φόρε�ας Υλόπόι�ησης τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας ει�ναι  ό Δη� μός Αι�γινας.

6. Βασικό� ς α� ξόνας για τη λειτόυργι�α τόυ Κε�ντρόυ ει�ναι τό  Ενιαι�ό Πληρόφόριακό�  Συ� στημα
(Ε.Π.Σ.), δεδόμε�νόυ ό� τι δι�νει τη δυνατό� τητα α� μεσης διασυ� νδεσης και επικόινωνι�ας τό� σό
μεταξυ�  των διαφόρετικω� ν επιπε�δων διαχει�ρισης/διόι�κησης ό� σό και των διαφόρετικω� ν
φόρε�ων και δόμω� ν παρόχη� ς υπηρεσιω� ν κόινωνικη� ς πρόστασι�ας. Τό Ε.Π.Σ. διατι�θεται στό
Δη� μό  αδαπα� νως  από�  τόν  φόρε�α  πόυ  τό  σχεδια� ζει  και  τό  υλόπόιει�  με  με�ριμνα  τόυ
Υπόυργει�όυ Εργασι�ας & Κόινωνικω� ν Υπόθε�σεων.

Άρθρο 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Αντικείμενο

1. Παρεχό� μενες Υπηρεσι�ες

Η λειτόυργι�α τόυ Κε�ντρόυ εστια� ζει  αφενό� ς  στην υπόδόχη�  και στην ενημε�ρωση των
πόλιτω� ν,  ειδικό� τερα  ό� σων ανη� κόυν  σε  ευα� λωτες  κόινωνικε�ς  όμα� δες,  και  αφετε�ρόυ
στην υπόστη� ριξη�  τόυς με σκόπό�  τη βελτι�ωση τόυ βιότικόυ�  τόυς επιπε�δόυ παρα� λληλα
με τη συνεργασι�α πόυ αναπτυ� σσει με τις λόιπε�ς  κόινωνικε�ς δόμε�ς & υπηρεσι�ες  τόυ
δη� μόυ.1

Οι Υπηρεσι�ες  πόυ παρε�χει  τό Κε�ντρό Κόινό� τητας κινόυ� νται σε τρεις (3) κεντρικόυ� ς
α� ξόνες:
Α) Υπόδόχη�  - Ενημε�ρωση - Υπόστη� ριξη των πόλιτω� ν  
Β)  Συνεργασι�α με Υπηρεσι�ες, Φόρει�ς και Δόμε�ς παρόχη� ς υπηρεσιω� ν   
      κόινωνικη� ς πρόστασι�ας
Γ)  Παρόχη�  Υπηρεσιω� ν.  πόυ θα απόσκόπόυ� ν στη βελτι�ωση τόυ βιότικόυ�
      επιπε�δόυ των πόλιτω� ν και θα διασφαλι�ζόυν την κόινωνικη�  ε�νταξη των 
      ωφελόυ� μενων.
     

      Ειδικό� τερα, τό Κε�ντρό Κόινό� τητας μπόρει�: 

 να  πληρόφόρει�  και  να  διασυνδε�ει  τόυς  πόλι�τες  με  φόρει�ς  και  πρόγρα� μματα
κόινωνικη� ς πρόστασι�ας, αλληλεγγυ� ης και κόινωνικη� ς ε�νταξης πόυ υλόπόιόυ� νται
σε τόπικό� , περιφερειακό�  και εθνικό�  επι�πεδό,

1 Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ
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 να υπόστηρι�ζει τόυς πόλι�τες για την ε�νταξη�  τόυς στα πρόγρα� μματα κόινωνικη� ς
πρόστασι�ας και στη διαδικασι�α υπόβόλη� ς αιτη� σεων, 

 να παρε�χει  όλόκληρωμε�νη υπόστη� ριξη στόυς ωφελόυ� μενόυς τόυ Πρόγρα� μματός
«Κόινωνικό�  Εισό� δημα Αλληλεγγυ� ης»  (πρω� ην  «Ελα� χιστό  Εγγυημε�νό  Εισό� δημα»),
από�  τη διαδικασι�α της υπόβόλη� ς της αι�τησης και την όρθη�  συμπλη� ρωση�  της ε�ως
τις  απαραι�τητες  όδηγι�ες  για  την  πρόσκό� μιση και  παραλαβη�  των απαραι�τητων
δικαιόλόγητικω� ν,

 να  συνεργα� ζεται  και  να  παραπε�μπει  αιτη� ματα  σε  α� λλες  δόμε�ς  καθω� ς  και  σε
υπηρεσι�ες  απασχό� λησης,  πόυ  παρε�χόνται  στα  γεωγραφικα�  ό� ρια  της  περιόχη� ς
λειτόυργι�ας τόυ,

 να παρε�χει συμβόυλευτικη�  υπόστη� ριξη,
 να αναπτυ� σσει δρα� σεις δημιόυργικη� ς απασχό� λησης και κόινωνικη� ς ε�νταξης,
 να συγκεντρω� νει και διανε�μει βασικα�  αγαθα� , (Τ.Ε.Β.Α. κ.λπ.),
 να συμπρα� ττει στην ανα� πτυξη Δικτυ� όυ Εθελόντισμόυ� ,
 να  διόργανω� νει  εκδηλω� σεις  πόλιτισμικόυ� ,  επιμόρφωτικόυ� ,  κόινωνικόυ�

περιεχόμε�νόυ.

Τό Κε�ντρό Κόινό� τητας πρε�πει να εξυπηρετει�  και να υπόστηρι�ζει παιδια�  και εφη� βόυς σε
θε�ματα  επαγγελματικόυ�  πρόσανατόλισμόυ� ,  μαθητε�ς  με  μαθησιακε�ς  δυσκόλι�ες  και
γενικό� τερα  κα� θε  πόλι�τη  πόυ  πρόσε�ρχεται  ζητω� ντας  να  λα� βει  τις  πρόσφερό� μενες
υπηρεσι�ες.  

2. Αντικει�μενό 

Στό� χός της  λειτόυργι�ας των Κε�ντρων Κόινό� τητας ει�ναι να απότελε�σόυν ε�να «front desk»
υπόδόχη� ς,  καταγραφη� ς,  κατευ� θυνσης,  παρόχη� ς  υπηρεσιω� ν  και  παραπόμπη� ς  των
ωφελόυ� μενων ατό� μων στις αρμό� διες υπηρεσι�ες, ό� πόυ απαιτει�ται, ει�τε σε τόπικό� , ει�τε σε
περιφερειακό�  ει�τε σε εθνικό�  επι�πεδό.

Άρθρο 3. Ωφελούμενοι: δικαιώματα και υποχρεώσεις

1. Ωφελόυ� μενόι, εξυπηρετόυ� μενόι

Ως ωφελόυ� μενός όρι�ζεται ό πόλι�της πόυ κα� νει χρη� ση των υπηρεσιω� ν και παρόχω� ν τόυ
Κε�ντρόυ και ό όπόι�ός έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχει
αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς. 

Ειδικό� τερα, ωφελόυ� μενόι τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας ει�ναι πόλι�τες πόυ κατόικόυ� ν στόν
τό� πό λειτόυργι�ας και παρε�μβαση� ς τόυ, και κατα�  πρότεραιό� τητα, όι ωφελόυ� μενόι τόυ
Πρόγρα� μματός «Κόινωνικό�  Εισό� δημα Αλληλεγγυ� ης», καθω� ς και α� τόμα και όικόγε�νειες
πόυ διαβιόυ� ν σε συνθη� κες φτω� χειας και κόινωνικόυ�  απόκλεισμόυ� , α� νεργόι/ες, παιδια�
και α� τόμα πόυ βιω� νόυν καταστα� σεις απόκλεισμόυ� , μετανα� στες, δικαιόυ� χόι διεθνόυ� ς
πρόστασι�ας,  αιτόυ� ντες  α� συλό,  ΑμεΑ,  ΡΟΜΑ  και  γενικό� τερα  ευα� λωτες  όμα� δες
πληθυσμόυ� . 

Οι  ωφελόυ� μενόι μπόρει�  να ει�ναι  και  κα� τόικόι α� λλων περιόχω� ν  εκτό� ς  της περιόχη� ς
λειτόυργι�ας και παρε�μβασης τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας.
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2.   Διαδικασι�α Εγγραφη� ς Ωφελόυ� μενων 

Ο  πιθανό� ς  ωφελόυ� μενός  πόυ  απευθυ� νεται  στό  Κε�ντρό  Κόινό� τητας,  η�  σε  α� λλη
διασυνδεδεμε�νη δόμη�  η όπόι�α μπόρει�  να απότελει�  τό αρχικό�  σημει�ό εισό� δόυ για την
λη� ψη υπηρεσιω� ν, εγγρα� φεται από�  τό αρμό� διό στε�λεχός στην Καρτε�λα Εγγραφη� ς και
Παρακόλόυ� θησης  Ωφελόυ� μενόυ  με  Μόναδικό�  Κωδικό�  Ωφελόυ� μενόυ,  ό  όπόι�ός  θα
απόδι�δεται με τρό� πό ω� στε να χαρακτηρι�ζει ό� λα τα με�λη της όικόγε�νειας. 

Στην Καρτε�λα Εγγραφη� ς και Παρακόλόυ� θησης Ωφελόυ� μενόυ    συμπληρω� νόνται: 

α) Γενικα�  στόιχει�α, εφό� σόν η αρχικη�  καταγραφη�  γι�νεται από�  α� λλό σημει�ό  εισό� δόυ και
παραπόμπη�  στό Κε�ντρό Κόινό� τητας για πλη� ρες ιστόρικό� .  Με τόν ό� ρό γενικα�  στόιχει�α
εννόόυ� με τα αρχικα�  στόιχει�α ταυτόπόι�ησης τόυ πρόσω� πόυ δηλαδη�  τα στόιχει�α εκει�να
πόυ  αναφε�ρόνται  στην  ταυτό� τητα  τόυ  ωφελόυ� μενόυ  και  τα  όπόι�α  μπόρόυ� ν  να
επιβεβαιωθόυ� ν  από�  την  ι�δια  την  αστυνόμικη�  τόυ  ταυτό� τητα  η�  α� λλό
αντι�στόιχό/ισόδυ� ναμό ε�γγραφό (δι�πλωμα, διαβατη� ριό, βιβλια� ριό υγει�ας). 

β)  Πλη� ρη  στόιχει�α  για  τη  μόρφωτικη� ,  εργασιακη�  και  κόινωνικη�  κατα� σταση  και
ιστόρικό�  τόυ ωφελόυ� μενόυ, συμπεριλαμβανόμε�νων στόιχει�ων πόυ τεκμηριω� νόυν την
ανα� γκη λη� ψης παρόχω� ν και υπηρεσιω� ν κόινωνικη� ς πρόστασι�ας, εφό� σόν η καταγραφη�
γι�νεται  από�  τόυς  πιστόπόιημε�νόυς  υπαλλη� λόυς  τόυ   Κε�ντρόυ  Κόινό� τητας  η�  τόυ
Παραρτη� ματό� ς τόυ. 

3. Δικαιω� ματα ωφελόυ� μενων 

Για τόυς ωφελόυ� μενόυς εξασφαλι�ζόνται κατ' ελα� χιστόν τα εξη� ς:

 Ψυχόκόινωνικη�  υπόστη� ριξη  και  εργασιακη�  συμβόυλευτικη�  (η�  διασυ� νδεση  με
αντι�στόιχες υπηρεσι�ες).

 Διασυ� νδεση με τόυς φόρει�ς και πρόγρα� μματα πόυ ανταπόκρι�νόνται στις ανα� γκες
τόυ για παρόχε�ς και υπηρεσι�ες κόινωνικη� ς πρόστασι�ας.

 Πληρόφό� ρηση  αναφόρικα�  με  τα  πρόγρα� μματα  κόινωνικη� ς  πρόστασι�ας  και
πρό� νόιας πόυ υλόπόιόυ� νται σε τόπικό� , περιφερειακό�  η�  εθνικό�  επι�πεδό.

 Λη� ψη των υπηρεσιω� ν κατα�  τό δια� στημα  των πρόβλεπό� μενων ωρω� ν και ημερω� ν
λειτόυργι�ας  τόυ Κε�ντρόυ και  των  ωρω� ν  παρόχη� ς  υπόστηρικτικω� ν  υπηρεσιω� ν,
ό� πως αυτε�ς αναγρα� φόνται σε εμφανε�ς σημει�ό στό χω� ρό τόυ.

 Πλη� ρης  σεβασμό� ς  της  ιδιωτικό� τητας,  των  θρησκευτικω� ν  και  πόλιτικω� ν
πεπόιθη� σεων,  της  εθνότικη� ς  και  φυλετικη� ς  καταγωγη� ς  και  τόυ  σεξόυαλικόυ�
πρόσανατόλισμόυ�  τόυς.

 Κατό� πιν αι�τηση� ς τόυς, όι ωφελόυ� μενόι ε�χόυν δικαι�ωμα στην πληρόφό� ρηση και
στην ενημε�ρωση, εντό� ς των πρόβλεπό� μενων κατα�  περι�πτωση  από�  την ισχυ� όυσα
νόμόθεσι�α πρόθεσμιω� ν, για την εξε�λιξη των αιτημα� των η� /και των αιτη� σεων πόυ
ε�χόυν  κα� νει  στό  Κε�ντρό  για  όπόιαδη� πότε  δρα� ση,  πρό�γραμμα  και  παρόχη�
υπηρεσιω� ν εν γε�νει.

4. Υπόχρεω� σεις εξυπηρετόυ� μενων – πιθανω� ν ωφελόυ� μενων
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Οι  πρόσερχό� μενόι  πρός  εξυπηρε�τηση  στό  Κε�ντρό  Κόινό� τητας    απόδε�χόνται  τόυς
παρακα� τω ό� ρόυς και περιόρισμόυ� ς:
 Σε περι�πτωση πόυ πρόσε�ρχόνται σε ημε�ρες  και ω� ρες  εκτό� ς  πρόγρα� μματός,  τό

πρόσωπικό�  διατηρει�  τό δικαι�ωμα να μην παρε�χει τις πρόβλεπό� μενες υπηρεσι�ες
η� /και να μην επιτρε�ψει την ει�σόδό στόν χω� ρό.

 Συναινόυ� ν στην τη� ρηση των αρχει�ων και των ατόμικω� ν τόυς φακε�λων, συ� μφωνα
με τα  πρόβλεπό� μενα στό  Ν.  2472/1997 για  την  πρόστασι�α  των  πρόσωπικω� ν
δεδόμε�νων.

 Γνωρι�ζόυν  και  απόδε�χόνται  την  απαγό� ρευση  όπόιασδη� πότε  μόρφη� ς
παρενό�χλησης  (λεκτικη� ς,  σωματικη� ς,  σεξόυαλικη� ς,  θρησκευτικη� ς,  φυλετικη� ς,
ψυχόλόγικη� ς) μεταξυ�   εξυπηρετόυ� μενων η�   εξυπηρετόυ� μενων και στελεχω� ν της
Δόμη� ς.

 Ει�ναι υπευ� θυνόι για τα πρόσωπικα�  τόυς αντικει�μενα και σε περι�πτωση απω� λειας
τα με�λη τόυ πρόσωπικόυ�  δεν φε�ρόυν καμι�α ευθυ� νη.  Οφει�λόυν να σε�βόνται τόυς
υπαλλη� λόυς, τόυς εθελόντε�ς, τόυς α� λλόυς ωφελόυ� μενόυς, καθω� ς και τόυς χω� ρόυς
τόυ Κε�ντρόυ.

 Ει�ναι υπόχρεωμε�νόι να πρόσε�ρχόνται αυτόπρόσω� πως στό Κε�ντρό για τη λη� ψη
των  παρεχό� μενων  υπηρεσιω� ν  εκτό� ς  από�  τις  περιπτω� σεις  πόυ  τεκμηριω� νεται
επαρκω� ς η αδυναμι�α τόυς. Στις περιπτω� σεις αυτε�ς, διόρι�ζόυν και εξόυσιόδότόυ� ν
πληρεξόυ� σιό αντιπρό� σωπό�  τόυς.

 Ει�ναι απόκλειστικα�  υπευ� θυνόι για τη φυ� λαξη της βεβαι�ωσης η�  της κα� ρτας με τό
μόναδικό�  αριθμό�  αναφόρα� ς  πόυ  τόυς  διατι�θεται  από�  τό  Κε�ντρό  για  την
εξυπηρε�τηση�  τόυς. 

 Η βεβαι�ωση η�  η κα� ρτα ανη� κει απόκλειστικα�  στό δικαιόυ� χό πόυ αναγρα� φεται σε
αυτη�  και απαγόρευ� εται η μεταβι�βαση�  της σε όπόιόδη� πότε α� λλό πρό� σωπό, εκτό� ς
τόυ  συνδικαιόυ� χόυ,  ό  όπόι�ός  θα  μπόρει�  να  όρισθει�  με  υπευ� θυνη  δη� λωση  τόυ
κυ� ριόυ δικαιόυ� χόυ. Σε περι�πτωση απω� λειας ει�ναι υπόχρεωμε�νόι να ενημερω� σόυν
τό Κε�ντρό.

 Οφει�λόυν να πρόσκόμι�ζόυν όπόιόδη� πότε τυχό� ν δικαιόλόγητικό�  τόυ� ς ζητηθει� από�
την αρμό� δια υπηρεσι�α, τό όπόι�ό η ι�δια δεν μπόρει� να πρόμηθευτει� ηλεκτρόνικα�  η�
με α� λλό τρό� πό βα� σει της κει�μενης νόμόθεσι�ας. Σε περι�πτωση μη πρόσκό� μισης,
ενδε�χεται να εξαιρεθόυ� ν από�  πρόγρα� μματα των όπόι�ων όφει�λόυν να τηρόυ� ν τις
πρόυE πόθε�σεις και να μην καταστόυ� ν ωφελόυ� μενόι.

5. Παρακόλόυ� θηση εξυπηρετόυ� μενων και ωφελόυ� μενων 

Η παρακόλόυ� θηση των ατό� μων πόυ εξυπηρετόυ� νται στό Κε�ντρό Κόινό� τητας, θα γι�νεται
με�σω τόυ πληρόφόριακόυ�  συστη� ματός υπόστη� ριξης. 

Παρα� λληλα,  θα  πραγματόπόιει�ται  η  συνόλικη�  διαδικασι�α  και  ει�ναι  δυνατη�  η
παρακόλόυ� θηση  λη� ψης επιδόμα� των/παρόχω� ν (Πρό� νόια, ΚΕΑ, ΤΕΒΑ κ.λπ.) 
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Πρόβλε�πεται  επι�σης,  η  διασυ� νδεση  της  ηλεκτρόνικη� ς  εφαρμόγη� ς  με  φόρει�ς  και
πρόγρα� μματα  (ΟΑΕΔ,  Δια  Βι�όυ  Μα� θηση,  ΚΕΑ  κ.λπ.),  ε�τσι  ω� στε  να  ει�ναι  δυνατη�  η
επιτό� πόυ συμπλη� ρωση αιτη� σεων η� /και η α� μεση παραπόμπη�  των ωφελόυ� μενων.

Άρθρο 4. Διοικητική και Οικονομική Οργάνωση του 
Κέντρου Κοινότητας

1. Διόικητικη�  όργα� νωση τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας

Τό Κε�ντρό Κόινό� τητας υπα� γεται διόικητικα� , όικόνόμικα�  και θεσμικα�  στό Δη� μό Αι�γινας
και ανη� κει όργανωτικα�  στην  Κόινωνικη�   Υπηρεσι�α  τόυ Δη� μόυ Πειραια� , η όπόι�α ασκει�
επόπτει�α και ε�λεγχό στη λειτόυργι�α τόυ Κε�ντρόυ και με την όπόι�α βρι�σκεται σε διαρκη�
συνεργασι�α για την καλυ� τερη εξυπηρε�τηση τόυ πληθυσμόυ� , ε�ως ό� τόυ ό Δη� μός Αι�γινας
πρόβει� στη συ� σταση ιδι�ας Κόινωνικη� ς Υπηρεσι�ας.

Ο Δη� μός Αι�γινας ως φόρε�ας υλόπόι�ησης ει�ναι υπευ� θυνός για την ευ� ρυθμη λειτόυργι�α
τόυ  Κε�ντρόυ  Κόινό� τητας,  για  τη  διαρκη�  και  απρό� σκόπτη  συνεργασι�α  τόυ  με  την
Κόινωνικη�   Υπηρεσι�α, για την παρόχη�  αδειω� ν τόυ πρόσωπικόυ�  και για την τη� ρηση τόυ
ωραρι�όυ και των κανό� νων υγιεινη� ς και ασφα� λειας.

Τό Κε�ντρό Κόινό� τητας υπό� κειται σε διόικητικό�  ε�λεγχό από�  τις αρμό� διες αρχε�ς τόυ Δη� μόυ
και  της  αρμό� διας  Περιφε�ρειας.  Τα στελε�χη τόυ Κε�ντρόυ υπόχρεόυ� νται   να παρε�χόυν
κα� θε πληρόφόρι�α στα αρμό� δια ό� ργανα.

2. Πό� ρόι τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας

Οι πό� ρόι τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας πρόε�ρχόνται από�  τό ΕυρωπαιEκό�  Κόινωνικό�  Ταμει�ό
στό  πλαι�σιό  τόυ  Θεματικόυ�  Στό�χόυ  9  των  Περιφερειακω� ν  Επιχειρησιακω� ν
Πρόγραμμα� των  (ΠΕΠ)  τόυ  ΕΣΠΑ  2014-2020.  Δυ� ναται  να  αξιόπόιηθόυ� ν  πό� ρόι  από�
χόρηγι�ες η�  και δωρεε�ς.

Οι υπηρεσι�ες πόυ παρε�χόνται από�  τό Κε�ντρό πρός τόυς ωφελόυ� μενόυς ει�ναι δωρεα� ν. 

Άρθρο 5 . Οργάνωση και λειτουργία

Τό Κε�ντρό Κόινό� τητας Αι�γινας λειτόυργει�  στό πλαι�σιό τόυ Ε.Π «Αττικη�  2014-2020»  και
ε�χει  συσταθει�  με  βα� ση  τό  Άρθρό  4  τόυ  Ν.  4368/2016  (ΦΕΚ  21/Α)  «Με�τρα  για  την
επιτα� χυνση τόυ κυβερνητικόυ�  ε�ργόυ και α� λλες διατα� ξεις» και τη σχετικη�  ΚΥΑ.

Διόικητικα�  Υπευ� θυνός για τό Κε�ντρό ει�ναι  ό/η ΠρόιEστα� μενός/η τόυ τμη� ματός Παιδει�ας,
Πόλιτισμόυ� , Αθλητισμόυ�  & Κόινωνικη� ς Πρόστασι�ας τόυ Δη� μόυ. 

Στό Κε�ντρό υπα� ρχόυν αναρτημε�νες σε ευδια� κριτό σημει�ό και ευανα� γνωστα διατυπωμε�νες,
αφενό� ς όι παρεχό� μενες υπηρεσι�ες, αφετε�ρόυ τα απαιτόυ� μενα δικαιόλόγητικα�  για κα� θε μια
από�  αυτε�ς.

Η εξυπηρε�τηση των ωφελόυ� μενων γι�νεται με�σω ηλεκτρόνικόυ�  συστη� ματός καταγραφη� ς,
τό  όπόι�ό  διασυνδε�εται  με  τα  αντι�στόιχα  συστη� ματα  συνεργαζό� μενων  φόρε�ων  και
υπηρεσιω� ν πόυ εφαρμό� ζόυν πρόγρα� μματα σε εθνικό� , περιφερειακό�  και τόπικό�  επι�πεδό. 

Τό  Κε�ντρό  Κόινό� τητας  ει�ναι  υπόχρεωμε�νό  να  καταγρα� φει  ηλεκτρόνικα�  τόν/την  κα� θε
ωφελόυ� μενό/η με σκόπό�  τη συγκε�ντρωση επαρκω� ν δεδόμε�νων πόυ: α) θα εξασφαλι�ζόυν
την καλυ� τερη εξυπηρε�τηση�  τόυ με γνω� μόνα πα� ντα τό σεβασμό�  των δικαιωμα� των και της
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πρόσωπικό� τητα� ς  τόυ  και  β)  θα  καλυ� πτόυν  τις  απαιτη� σεις  παρακόλόυ� θησης  και
αξιόλό�γησης πόυ θα πρόκυ� πτόυν από�  τό εθνικό�  και κόινότικό�  κανόνιστικό�  πλαι�σιό.  

Η υπόστη� ριξη της λειτόυργι�ας τόυ Κε�ντρόυ γι�νεται από�  τό πρόσωπικό� , τό όπόι�ό δυ� ναται
να συνεπικόυρει�ται από�  φόιτητε�ς σε πρακτικη�  α� σκηση με συναφει�ς ειδικό� τητες. 
Οι ασκόυ� μενόι,  θα  πρε�πει  να  ενεργόυ� ν  αυστηρα�  υπό�  τόυς  ό� ρόυς  πόυ  τι�θενται  από�  τό
Συντόνιστη�  τόυ Κε�ντρόυ αυτόυ�  και υπό�  την επόπτει�α των πιστόπόιημε�νων εργαζόμε�νων
αυτόυ�  καθω� ς και τόν/ην ΠρόιEστα� μενό/η τόυ τμη� ματός Παιδει�ας, Πόλιτισμόυ� , Αθλητισμόυ�
& Κόινωνικη� ς Πρόστασι�ας τόυ Δη� μόυ. Σε καμι�α περι�πτωση δεν μπόρόυ� ν να πιστόπόιηθόυ� ν
και  να  ε�χόυν  πρό� σβαση  στό  ηλεκτρόνικό�  συ� στημα  καταγραφη� ς  και  διασυ� νδεσης  των
εξυπηρετόυ� μενων. 

Άρθρο 6. Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας με την
Κοινωνική Υπηρεσία

Συντόνι�στρια και επόπτευ� όυσα αρχη�  για τό Κε�ντρό Κόινό� τητας, συ� μφωνα με την αρμό� δια
ΚΥΑ, ει�ναι τό αυτότελε�ς Τμη� μα Παιδει�ας, Πόλιτισμόυ� , Αθλητισμόυ�  & Κόινωνικη� ς Πρόστασι�ας
τόυ Δη� μόυ. 

Άρθρο 7. Ωράριο λειτουργίας

Τό Κε�ντρό Κόινό� τητας  λειτόυργει�  καθ’ ό� λη τη δια� ρκεια τόυ ε�τόυς, πε�ντε (5) ημε�ρες την
εβδόμα� δα από�  Δευτε�ρα ε�ως Παρασκευη� , και συγκεκριμε�να, από�  τις 08.00΄ – 16.00΄.

Τό ωρα� ριό των εργαζόμε�νων στό Κε�ντρό Κόινό� τητας δυ� ναται να επεκτει�νεται και πε�ραν
τις  16:00,  ω� ρα  λη� ξης  τόυ  ωραρι�όυ  τόυ  τακτικόυ�  πρόσωπικόυ� ,  πρόκειμε�νόυ  να
εξυπηρετει�  τόυς  πόλι�τες  στό  μεγαλυ� τερό  δυνατό�  χρόνικό�  ευ� ρός,  συ� μφωνα  με
πρό� γραμμα πόυ θα καθόρι�ζει ό/η πρόιEστα� μενός/-η τόυ τμη� ματός Παιδει�ας, Πόλιτισμόυ� ,
Αθλητισμόυ�  & Κόινωνικη� ς Πρόστασι�ας τόυ Δη� μόυ, για την καλυ� τερη εξυπηρε�τηση των
ωφελόυ� μενων.

Σε κα� θε περι�πτωση η απασχό� ληση τόυ πρόσωπικόυ�  δε θα υπερβαι�νει τις σαρα� ντα (40)
ω� ρες την εβδόμα� δα. 

Τό Κε�ντρό διακό� πτει τη λειτόυργι�α τόυ κατα�  τις επι�σημες αργι�ες τόυ κρα� τόυς και τόυ
Δη� μόυ (τόπικε�ς εόρτε�ς η�  θρησκευτικε�ς αργι�ες).

Άρθρο 8. Στελέχωση του Κέντρου - προσωπικό

Τό Κε�ντρό στελεχω� νεται με Επιστημόνικό�  πρόσωπικό� :

1. Κόινωνικό� ς Λειτόυργό� ς

2. Ψυχόλό� γός

Συντόνιστη� ς τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας ως βασικό� ς υπευ� θυνός για την υλόπόι�ηση των
πρόγραμμα� των, των δρα� σεων και των παρεχό� μενων υπηρεσιω� ν θα ει�ναι Κόινωνικό� ς
Λειτόυργό� ς. 

Τό απαιτόυ� μενό πρόσωπικό�  τόυ Κε�ντρόυ θα πρόσλαμβα� νεται με τις διαδικασι�ες και
τα κριτη� ρια πόυ πρόβλε�πόνται από�  τό ΑΣΕΠ και τη σχετικη�  ΚΥΑ.
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Τό συ� νόλό τόυ πρόσωπικόυ�  τόυ Κε�ντρόυ ει�ναι  επιφόρτισμε�νό  με τις  αρμόδιό� τητες
πόυ απαιτόυ� νται για την όλόκλη� ρωση των Παραδότε�ων τόυ Έργόυ η�  τόυ Υπόε�ργόυ
ως  δόμη�  συγχρηματόδότόυ� μενόυ  πρόγρα� μματός,  ό� πως  περιγρα� φεται  στό  σχετικό�
Οδηγό�  Εφαρμόγη� ς και Λειτόυργι�ας των Κε�ντρων Κόινό� τητας (περιόδικε�ς αναφόρε�ς -
δελτι�α κλπ). 

Άρθρο 9: Καθήκοντα & Αρμοδιότητες  προσωπικού

1. Αρμόδιό� τητες στελεχω� ν Κε�ντρόυ Κόινό� τητας  

     Συντονιστής (Κοινωνικός Λειτουργός) 

-Έχει  την  ευθυ� νη  τη� ρησης  τόυ  Σχεδι�όυ  Λειτόυργι�ας  (επιχειρησιακό�  πλα� νό)  τόυ
Κε�ντρόυ.

-Έχει  την ευθυ� νη συντόνισμόυ�  τόυ πρόσωπικόυ�  για τη λειτόυργι�α  τόυ Κε�ντρόυ,  με
σκόπό�  την επι�τευξη των στό� χων.

-Έχει  εν  γε�νει  την ευθυ� νη της  ευ� ρυθμης λειτόυργι�ας  τόυ Κε�ντρόυ και  της  τη� ρησης
ωραρι�όυ.

-Έχει  την  ευθυ� νη συγκε�ντρωσης και  τη� ρησης των στατιστικω� ν  και  απόλόγιστικω� ν
στόιχει�ων από�  κα� θε  με�λός  τόυ πρόσωπικόυ�  τόυ Κε�ντρόυ.  -Επι�σης,  ε�χει  την ευθυ� νη
διαφυ� λαξης της ασφα� λειας, εμπιστευτικό� τητας και τόυ απόρρη� τόυ των τηρόυμε�νων
στόιχει�ων.

-Συντόνι�ζει,  με�σα  από�  διαδικασι�ες  συνεργασι�ας,  και  γενικευμε�νης  συμμετόχη� ς,  τις
δρα� σεις ευαισθητόπόι�ησης και ενημε�ρωσης της κόινό� τητας (διόργα� νωση ημερι�δων,
διαλε�ξεων, ε�κδόση ενημερωτικω� ν φυλλαδι�ων κ.λπ.) 

-Συγκεντρω� νει  και  αξιόλόγει�  δεδόμε�να  από�  τό  πρόσωπικό�  για  τις  δρα� σεις  και  τις
δυσκόλι�ες πόυ αντιμετωπι�ζόυν και πρότει�νει διόρθωτικε�ς ενε�ργειες.

-Έχει  την  ευθυ� νη  τη� ρησης  των  απαραι�τητων  βιβλι�ων  ό� πως  αναφε�ρόνται  στό
αντι�στόιχό τμη� μα. 

-Έχει  την  ευθυ� νη  τη� ρησης  των  κανό� νων  δημόσιό� τητας.  Έχει  την  ευθυ� νη  ε�κδόσης
ενημερωτικόυ�  εντυ� πόυ ό η�  ηλεκτρόνικόυ�  υλικόυ� .

      Ψυχολόγος 

-Αναλαμβα� νει  την  υπόδόχη�  &  διαχει�ριση  περιστατικω� ν  πόυ  χρη� ζόυν  ψυχόλόγικη� ς
στη� ριξης.

-Συμβα� λλει  στη  δια� γνωση  και  διενεργει�  ψυχόλόγικε�ς  αξιόλόγη� σεις  (τεστ  κι  α� λλες
μεθό� δόυς ψυχόλόγικη� ς εκτι�μησης) 

-Αναλαμβα� νει  την  αρμόδιό� τητα παρόχη� ς  ψυχόλόγικη� ς  στη� ριξης  με�σα  από�  ατόμικε�ς
και  όμαδικε�ς  συνεδρι�ες  καθω� ς  επι�σης  και  συνεδρι�ες  όικόγε�νειας  ό� πόυ  απαιτει�ται
(π.χ. θυ� λακες ΡΟΜΑ) 

-Συνεργα� ζεται  με τόυς αντιπρόσω� πόυς της Γενικη� ς  Γραμματει�ας Δια Βι�όυ Μα� θησης
και Νε�ας Γενια� ς για την αξιόπόι�ηση υφιστα� μενων δρα� σεων ψυχόλόγικη� ς στη� ριξης για
τόυς ωφελόυ� μενόυς τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας. 

-Συνεργα� ζεται με τό υπό� λόιπό πρόσωπικό�  τόυ ΚΚ και της Κόινωνικη� ς Υπηρεσι�ας τόυ
Δη� μόυ  για  τόν  πρόσδιόρισμό�  και  κα� λυψη  των  αναγκω� ν  και  των  ψυχόκόινωνικω� ν
πρόβλημα� των των ωφελόυ� μενων.
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-Συμμετε�χει  σε  πρόγρα� μματα  αγωγη� ς  ψυχικη� ς  υγει�ας  καθω� ς  και  σε  θε�ματα
ευαισθητόπόι�ησης για τόν πληθυσμό�  στό� χό, στό πεδι�ό αυτό� . 

-Παραπε�μπει τόυς ωφελόυ� μενόυς σε αρμό� διόυς φόρει�ς ό� ταν αυτό�  κρι�νεται αναγκαι�ό.

-Συνεργα� ζεται με τό πρόσωπικό�  τόυ κε�ντρόυ και τόυ Τμη� ματός Κόινωνικη� ς Πόλιτικη� ς
και  Δ/νσης  Κόινωνικη� ς  Πρόστασι�ας,  Παιδει�ας  και  Πόλιτισμόυ�  καθω� ς  και  με  ό� πόια
α� λλη δόμη� .

-Συνεργα� ζεται με την Υπηρεσι�α η�  τό φόρε�α για την πρόω� θηση της εκπαι�δευσης των
ενηλι�κων,  την  πρόω� θηση  και  συ� νδεση  περιστατικω� ν  με  μόνα� δες  ψυχικη� ς  υγει�ας,
ό� πόυ αυτό�  κριθει� σκό� πιμό.

-Συνεργα� ζεται με τόν διαμεσόλαβητη�  τόυ Παραρτη� ματός ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στις όμα� δες
υπόστη� ριξης  γυναικω� ν,  εφη� βων,  γόνε�ων  κτλ  ανα� λόγα  με  τις  ανα� γκες  των
συγκεκριμε�νων όμα� δων στό� χόυ (ΡΟΜΑ, Μετανα� στες, Πρό� σφυγες) 

-Συνεργα� ζεται  με  τό  στε�λεχός  πόυ  ασχόλει�ται  με  τη  μαθησιακη�  στη� ριξη  για  τις
ανα� γκες των όμα� δων των παιδιω� ν.

-Έχει  την  ευθυ� νη  τη� ρησης  βιβλι�όυ/  εισαγωγη� ς  στόιχει�ων  στό  πληρόφόριακό�
συ� στημα, με τό ιστόρικό� ,  τα συμπερα� σματα και τα απότελε�σματα της ψυχόλόγικη� ς
αξιόλό� γησης από�  κα� θε συνεδρι�α.

Επι�σης, 

αμφό� τερόι  όι  υπα� λληλόι  θα  καλυ� πτόυν  και  τα  διόικητικα�  καθη� κόντα  τόυ  Κε�ντρόυ
Κόινό� τητας ό� πως: 

› Αρχειόθε�τηση (ε�ντυπη και ηλεκτρόνικη� ). 

› Δακτυλόγρα� φηση και επεξεργασι�α κειμε�νων. 

› Έκδόση αντιγρα� φων-φωτότυπιω� ν. 

› Πρόετόιμασι�α εντυ� πων και παρόυσια� σεων τόυ Κε�ντρόυ. 

› Καταχω� ρηση στόιχει�ων και επεξεργασι�α απότελεσμα� των, ερευνω� ν πόυ εκπόνόυ� ν τα
στελε�χη τόυ Κε�ντρόυ. 

› Ηλεκτρόνικη�  αλληλόγραφι�α τόυ Κε�ντρόυ. 

› Παρακόλόυ� θηση  –  ενημε�ρωση  επι�σημης  ιστόσελι�δας  τόυ  Δη� μόυ  αναφόρικα�  με  τις
δραστηριό� τητες τόυ Κε�ντρόυ (υπηρεσι�ες, εκδηλω� σεις, πρόσκλη� σεις κ.λπ.)

› Διεκπεραιω� σεις ΕΛΤΑ και courier.

› Επιμε�λεια απόστόλη� ς όμαδικω� ν επιστόλω� ν – πρόσκλη� σεις. 

› Υπόδόχη�  και εσωτερικη�  πρόω� θηση αιτη� σεων. 

› Πρόετόιμασι�α συναντη� σεων. 

› Καταχω� ρηση στόιχει�ων πόυ υπόδεικνυ� όνται από�  τόν υπευ� θυνό τόυ Κε�ντρόυ και τα
στελε�χη- τη� ρηση ηλεκτρόνικω� ν αρχει�ων.
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› Συ� νταξη εξόδόλόγι�ων, παρόυσιόλόγι�ων και τη� ρηση αρχει�όυ.

› Συμμετε�χει σε δρα� σεις για την πρόσε�λκυση χόρηγω� ν, εθελόντω� ν και τη διασυ� νδεση με
την κόινό� τητα. Τηρει� τό αρχει�ό εθελόντω� ν και ενημερω� νει τό βιβλι�ό δωρεω� ν.

Επίσης  στις  αρμοδιότητες  των  εργαζομένων  του  Κέντρου  Κοινότητας  Αίγινας  (ψυχολόγος,
κοινωνικός λειτουργός) περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

› Ενημερω� νόυν για πιθανα�  σεμινα� ρια, θε�σεις εργασι�ας, επιδότόυ� μενα πρόγρα� μματα τόυ
ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, κ.λπ.

› Υπόστηρι�ζόυν  και  κατευθυ� νόυν  τα  ωφελόυ� μενα  α� τόμα  στην  πρόσπα� θεια�  τόυς  να
εισε�λθόυν/επαναεισε�λθόυν  στην  αγόρα�  εργασι�ας  και  παρακόλόυθόυ� ν  την  πρό� όδό�
τόυς  (ενδεικτικα� :  αναζη� τηση  εργασι�ας,  συ� νταξη  και  απόστόλη�  βιόγραφικόυ�  και
συνόδευτικη� ς επιστόλη� ς, συνε�ντευξη με δυνητικό�  εργόδό� τη)

Όλα  τα  στελε�χη  τόυ  Κε�ντρόυ  υπόχρεόυ� νται  να  παραδι�δόυν  τα  στόιχει�α  εκει�να  πόυ
απαιτόυ� νται για την παρακόλόυ� θηση της συνόλικη� ς πόρει�ας τόυ ε�ργόυ (απόλόγισμόι�) και τη
συμπλη� ρωση βα� σεων δεδόμε�νων. 

Επι�σης, ανα� λόγα με τα θε�ματα πόυ χειρι�ζόνται καθω� ς και την κατανόμη�  των αρμόδιότη� των: 

› συμπληρω� νόυν  την  ηλεκτρόνικη�  φό� ρμα  υπόδόχη� ς  και  καταγραφη� ς  των
ωφελόυ� μενων.

› συμμετε�χόυν σε συναντη� σεις της όμα� δας.

› συμμετε�χόυν σε εκδηλω� σεις ευαισθητόπόι�ησης, ενημε�ρωσης, κ.λπ.

› υπόχρεόυ� νται  στη  τη� ρηση  τόυ  απόρρη� τόυ  και  των  πρόσωπικω� ν  δεδόμε�νων  των
περιστατικω� ν πόυ διαχειρι�ζόνται.

› παι�ρνόυν με�ρός στις ε�ρευνες/καταγραφε�ς πόυ απαιτόυ� νται.

Άρθρο 10. Χωροταξία – Κτιριακή Υποδομή –Εξοπλισμός

1. Χωρόταξι�α – Κτιριακη�  Υπόδόμη�

Τό Κε�ντρό Κόινό� τητας λειτόυργει� επι� της Οδόυ�  Οινω� νης αριθ. 3, στην πό� λη της Αι�γινας. 

Στεγα� ζεται σε ειδικα�  διαμόρφωμε�νό για τό σκόπό�  αυτό�  χω� ρό, απότελόυ� μενό από� :

 ε�να χω� ρό υπόδόχη� ς, αναμόνη� ς κόινόυ� ,

 ε�να  χω� ρό  διεκπεραι�ωσης  διόικητικω� ν  υπόθε�σεων,  στόν  όπόι�ό  θα  στεγα� ζόνται  όι
εργαζό� μενόι τόυ Κε�ντρόυ,

 ε�να  διακριτό�  χω� ρό  για  ατόμικε�ς  συνεντευ� ξεις,  συνεδρι�ες  και  παρόχη�  υπηρεσιω� ν
συμβόυλευτικη� ς,

 χω� ρόυς υγιεινη� ς – τόυαλε�τες, για τό πρόσωπικό�  και τό κόινό� .
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Όλόι όι χω� ρόι των Κε�ντρων Κόινό� τητας, ει�ναι πρόσβα� σιμόι από�  ΑμεΑ. 

Άρθρο 11. Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Κοινότητας

Τό  Κε�ντρό  Κόινό� τητας  ει�ναι  συνδεδεμε�νό  με  Ενιαι�ό  Πληρόφόριακό�  Συ� στημα  (ΕΠΣ)  με
σκόπό�  την ακριβη�  περιγραφη�  των στόιχει�ων (ηλεκτρόνικό� ς  ατόμικό� ς  φα� κελός)  και  των
αιτημα� των των εξυπηρετόυ� μενων και ωφελόυ� μενων ω� στε να παρε�χεται η δυνατό� τητα για
την  πλη� ρη  καταγραφη�  των  τόπικω� ν  αναγκω� ν  αλλα�  και  την  καλυ� τερη  παρακόλόυ� θηση
α� μεσων  πόσότικω� ν  και  πόιότικω� ν  απότελεσμα� των  και  συμπερασμα� των  σε  τόπικό� ,
περιφερειακό�  και εθνικό�  επι�πεδό.

Τό Ε.Π.Σ. διατι�θεται στό Δη� μό αδαπα� νως από�  τόν φόρε�α πόυ τό σχεδι�ασε και τό υλόπόιει�, με
με�ριμνα τόυ Υπόυργει�ό Εργασι�ας και Κόινωνικω� ν Υπόθε�σεων. 

Τα  στελε�χη  τόυ  Κε�ντρόυ  Κόινό� τητας  όφει�λόυν  να  τρόφόδότόυ� ν  με  τις  απαραι�τητες
πληρόφόρι�ες και  δεδόμε�να από�  τη βα� ση δεδόμε�νων:

α  την Κόινωνικη�  Υπηρεσι�α τόυ αρμό� διόυ Ο.Τ.Α,

β.  τα Περιφερειακα�  Παρατηρητη� ρια της Περιφε�ρεια� ς τόυς,

γ.  τη Διαχειριστικη�  Αρχη�  τόυ ΠΕΠ ΕΣΠΑ της Περιφε�ρεια� ς τόυς.

δ.  Άλλες αρμό� διες Διόικητικε�ς Αρχε�ς (Διευθυ� νσεις και Μόνα� δες τόυ Υπόυργει�όυ Εργασι�ας &
Κόινωνικω� ν Υπόθε�σεων και τόυ Υπ. Εσωτερικω� ν), ό� ταν ζητηθόυ� ν.  

Τα  στελε�χη  τόυ  Κε�ντρόυ  Κόινό� τητας  δεσμευ� όνται  από�  τόν  όικει�ό  περι�  πρόσωπικω� ν
δεδόμε�νων  νό� μό.  Τα  δεδόμε�να  αυτα�  κόινόπόιόυ� νται  μό� νό  μεταξυ�  των  στελεχω� ν  τόυ
Κε�ντρόυ, της Κόινωνικη� ς Υπηρεσι�ας και των α� λλων αρχω� ν ό� πως πρόαναφε�ρθηκαν. 

Άρθρο 12. Τήρηση Αρχείου

Οι διαδικασι�ες της τη� ρησης αρχει�όυ και των ατόμικω� ν φακε�λων των ωφελόυ� μενων  ει�ναι σε
συμμό� ρφωση με τα πρόβλεπό� μενα για την Πρόστασι�α Δεδόμε�νων Πρόσωπικόυ�  Χαρακτη� ρα
από�  την εφαρμόγη�  τόυ Κανόνισμόυ�  (ΕΕ) 2016/679. 

Τό  Κε�ντρό  Κόινό� τητας,  με  τό  Ενιαι�ό  Πληρόφόριακό�  Συ� στημα  (Ε.Π.Σ.),  πόυ  λειτόυργει�
κεντρικα�  για την εν λό�γω πρα� ξη και τό όπόι�ό χρησιμόπόιει�, τηρει�  ηλεκτρόνικό�  αρχει�ό, με τα
ακό� λόυθα:

α.   Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελούμενων.
β. Μητρώο Φορέων (παροχών υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης).
γ.  Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων.

Τό Κε�ντρό Κόινό� τητας για τις  ανα� γκες χρηματόδό� τηση� ς  τόυ από�  τό όικει�ό  ΠΕΠ τηρει�  σε
φυσικό�  αρχει�ό  ό� σα  ε�χόυν  αναφερθει�  ως  παραδότε�α  κατα�  την  ε�νταξη  της  Πρα� ξης  και
πιστόπόιόυ� ν τό φυσικό�  αντικει�μενό.
Ενδεικτικα�  αναφε�ρόνται τα παρακα� τω:

1. Κατα� λόγός με τόυς ανθρωπόμη� νες απασχό� λησης των στελεχω� ν τόυ Κε�ντρόυ.

2. Ημερη� σια υπόγεγραμμε�να παρόυσιόλό�για στελεχω� ν τόυ Κε�ντρόυ.

3. Ημερη� σιες  καρτε�λες  καταγραφη� ς  εισερχόμε�νων  στη  δόμη�  ανεξα� ρτητα  αν  ει�ναι
ωφελόυ� μενόι η�  ό�χι.
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4. Ατόμικε�ς εκθε�σεις στελεχω� ν για την παρόχη�  υπηρεσιω� ν σε ωφελόυ� μενόυς.

5. Έντυπό και ψηφιακό�  υλικό�  συναντη� σεων– συνεργασιω� ν δικτυ� ωσης με αναφόρα�  των
στόιχει�ων των συμμετεχό� ντων, ημερόμηνι�α, ημερη� σια δια� ταξη, ε�γγραφα συμφωνιω� ν
κλπ, ανα� λόγα με τό ει�δός της ενε�ργειας.

6. Έντυπό  και  ψηφιακό�  υλικό�  από�  δρα� σεις  δημόσιό� τητας  (φωτόγραφι�ες,  φυλλα� δια,
λι�στες συμμετεχό� ντων, λι�στες απόδεκτω� ν, διανεμηθε�ν υλικό�  από�  δρα� σεις, κ.λπ.).

7. Υλικό�  πόυ παρα� χθηκε από�  τα στελε�χη τόυ Κε�ντρόυ.

8. Συμβα� σεις τόυ πρόσωπικόυ�  καθω� ς και α� λλες συμβα� σεις πόυ τυχό� ν λα� βόυν χω� ρα στό
πλαι�σιό της Πρα� ξης.

9. Μηνιαι�ες αναφόρε�ς πρόό� δόυ των παρεχό� μενων υπηρεσιω� ν πρός τόυς ωφελόυ� μενόυς
τόυς ε�ργόυ.

Όσα  από�  τα  πρόαναφερό� μενα  απότυπω� νόνται  στό  πληρόφόριακό�  συ� στημα,  ει�ναι
απόδεκτα�  ως στόιχει�α πιστόπόι�ησης.

Λό�γω της ανα� γκης διαχει�ρισης πρόσωπικω� ν δεδόμε�νων αλλα�  και της τη� ρησης αρχει�όυ στό
όπόι�ό  περιλαμβα� νόνται  ευαι�σθητα  κόινωνικα�  χαρακτηριστικα�  των  ωφελόυ� μενων,
δικαι�ωμα πρό� σβασης στό Πληρόφόριακό�  Συ� στημα ε�χόυν μό� νό όι υπα� λληλόι τόυ Κε�ντρόυ
και της Κόινωνικη� ς Υπηρεσι�ας πόυ ει�ναι  πιστόπόιημε�νόι με�σω ειδικόυ�  κλειδα� ριθμόυ.

Άρθρο 13. Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού

1. Η ισχυ� ς τόυ παρό� ντός (επικαιρόπόιημε�νόυ) Κανόνισμόυ�  αρχι�ζει από�  την ψη� φιση�  τόυ από�
τό Δημότικό�  Συμβόυ� λιό.

2. Ο παρω� ν Κανόνισμό� ς υπόβα� λλεται στη Διευ� θυνση Κόινωνικη� ς Ένταξης και Κόινωνικη� ς
Συνόχη� ς,  τόυ  Υπόυργει�όυ  Εργασι�ας  και  Κόινωνικω� ν  Υπόθε�σεων  κατα�  τη  δια� ρκεια
λειτόυργι�ας τόυ Κε�ντρόυ Κόινό� τητας. Τό ι�διό ισχυ� ει για τις τυχό� ν τρόπόπόιη� σεις αυτόυ� .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2020
Για πι�στωση συντα� χθηκε τό πρακτικό�  και  υπόγρα� φεται

Ο  Πρό� εδρός                                                                                Τα  με�λη
Ακριβε�ς αντι�γραφό

Ο Πρό� εδρός τόυ Δημότικόυ�  Συμβόυλι�όυ

Στυλιανό� ς Θεριανό� ς

ΑΔΑ: 6ΠΨ3Ω68-3ΥΠ
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