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Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 9o/25-5-2021 κε ηειεδηάζθεςε ζπλεδξίαζεο 

ηνπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΛΔΠΡΝ 
 

Αξηζκ. Απόθαζεο: 89/2021 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ : «Έγθξηζε Δζσηεξηθνύ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο Θέληξνπ Θνηλόηεηαο Γήκνπ 

Λέζηνπ κε Ξαξάξηεκα ΟΝΚΑ.» 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηραειίδεο Πάββαο  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Επγνύιαο Γεώξγηνο 

 

ην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελφο Καΐνπ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδνο 

Ρξίηε θαη ψξα 13:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή κε ηειεδηάζθεςε ζπλεδξίαζε ην ΓΖΚΟΣΗΘΟ 

ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΓΖΚΟΤ ΛΔΣΟΤ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαβάιαο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 

6593/21-5-2021  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ θ. Επγνχια Γεψξγην (ε νπνία 

απνζηέιιεηαη κε e-mail θαη sms) ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ /Φ.69/133/νηθ. 

20764/07.11.2020 εγθύθιην ηνπ Ξ.ΔΠ. : «Κέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ» ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 & 67 ηνπ Λ. 

3852/2010 (ΦΔΘ Α΄87) & ησλ άξζξσλ 72-74 ηνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ 133/19.07.2018 

ηεύρνο Α').,  ιακβάλνληαο γλψζε θαη ν Γήκαξρνο θ. Κηραειίδεο άββαο, ν νπνίνο πξνζθιήζεθε θαη 

ζπκκεηέρεη ζηελ κε ηειεδηάζθεςε ζπλεδξίαζε, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

ε ζχλνιν είθνζη εθηά (27) κειψλ ζπκκεηείραλ δέθα έμη (16) κέιε νλνκαζηηθά: 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ: Επγνχιαο Γεψξγηνο, Γαηνχια- Αδαιάθε Καξία, Σεξδφπνπινο Ησάλλεο,  Βιάρνο  

Γεκήηξηνο, ηληψξεο Φψηηνο, Θνπκπίδεο Θεφδσξνο, Θνγθαιίδεο Εήζεο, Καθίδεο Αξρνληήο, 

Κεξκειέγθαο Γεψξγηνο, Υηψηεο Θσλζηαληίλνο, Πνπηαρίδεο Αιέμαλδξνο, Ληθνιαΐδεο Αλαζηάζηνο, 

Γθξηηδειάθεο Αιέμαλδξνο,  Θηνηδέλεο Γεψξγηνο, Σζνκπαλφπνπινο Δπάγγεινο, Πειίηζε Υατδνχια.  

 

ΑΞΝΛΡΔΠ: Θνζκίδνπ Ιαξίζα, Γθξάλαο Γεψξγηνο, Θατληαηδφπνπινο Υαξάιακπνο, Υαηδεγεξαθνχδεο 

Ησάλλεο, Αξγπξέιε Διέλε, Σνπκπεθηζήο Γεκήηξηνο, Παπαζενδψξνπ Θσλζηαληίλνο, Αξγπξάθεο 

Κηραήι, Θαξαγεσξγίνπ Γεψξγηνο Υαηνπηζίδνπ Διέλε, Απνζηνιίδεο Θσλζηαληίλνο 

ΑΞΝΣΥΟΖΠΑΛΡΔΠ: ΘΑΛΔΗΠ  

ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ε ηαθηηθή ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κηζθάθε Άξηεκηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ, ε θα. Θαξαγεψξγε Ηζκήλε Αλ. Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ε 

θα. Ιφβνπινπ Θπξηαθή Αλ. Πξντζηακέλε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέζηνπ, ε θ. Γξφζνπ Καξία 

Αλ. Πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Κοινωνικής Προζηαζίας, Παιδείας και Πολιηιζμού. 

 

πλερίδνληαο ηελ ζπλεδξίαζε ζην ηέηαξην (4ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. Πξφεδξνο έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

«χκθσλα κε ηελ παξ. 2.2 άξζξν 4 ηεο  ΚΥΑ Γ14 /15834/237/08.04.2019 (ΦΔΚ 1344/19.04.2019 

ηεύχος Β’) νη θνξείο ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ν νπνίνο λα 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ 

Θνηλφηεηαο. 

 Ο Γήκνο Λέζηνπ σο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε 

Παξάξηεκα Ρνκά» κε θσδηθφ ΟΠ 5002915, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/263742/
https://dimosnet.gr/blog/laws/263742/
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«Αλαηνιηθή Καθεδνλία Θξάθε 2014-2020», νθείιεη λα ζπληάμεη ηνλ  Δζωηερικό Κανονιζμό 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ «Θέληξνπ Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά». 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΣΑΑ ΑΔ εηνίκαζε ζρέδην  Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ 

Ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ Θνηλφηεηαο. Κε βάζε ην παξαπάλσ ζρέδην ε ππεξεζία  ζπλέηαμε ηνλ 

Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ «Θέληξνπ Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά» 

φπσο ζην ζπλεκκέλν ζρέδην.» 

 

ηε ζπλέρεηα ν θ Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά. 

 
Σν ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηνπ ηα εμήο: 
 

1. ηελ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

2. ηηο δηαηάμεηο:  

3. ησλ άξζξσλ 65 & 67 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α΄87) & ησλ άξζξσλ 72-74 ηνπ Λ. 4555/2018 

4. ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/133/νηθ.20764/07.11.2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. : «Κέηξα θαη 

ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ» 

  

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ: 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η  Θ α η ά  π ι ε η ν ς ε θ ί α  

 
Δγθξίλεη ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο Θέληξνπ Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα 
ΡΟΚΑ, φπσο αλαγξάθεηαη παξαθάησ: 
 
 

 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ,  ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ& ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 
 

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ 
ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ  

ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΖΚΝ ΛΔΠΡΝ ΚΔ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΟΝΚΑ 
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Ξξννίκην 

Κε ηνλ Θαλνληζκφ απηφ, ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Λέζηνπ κε 

Παξάξηεκα Ρνκά. Ο Θαλνληζκφο απηφο εγθξίλεηαη, ζπκπιεξψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

Άξζξν 1 

Πύζηαζε, Πθνπόο, Θαλνληζηηθό πιαίζην 

1. Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο είλαη κηα λέα δνκή πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην Λ. 4368 (ΦΔΘ 21 

Α΄/21.02.2016) θαη ηελ Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε(ΘΤΑ) πνπ νξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ (Γ23/ΟΗΘ.14435-1135 /ΦΔΘ 854Β’/30.03.2016) Θαη ηελ ΘΤΑ 

Γ14/15834/237/08.04.2019 (ΦΔΘ 1344/19.04.2019 ηεχρνο Β΄) 

2. Κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο α΄ βαζκνχ ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ε αλάπηπμε 

ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε 

δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε φινπο ηνπο θνξείο, δνκέο, Τπεξεζίεο θαη ηα Θνηλσληθά 

Πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη, είηε ζηελ πεξηνρή είηε ζηελ 

Πεξηθέξεηα, είηε ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηδηαίηεξε ζηφρεπζε ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηηο δξάζεηο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

3. Απνηειεί ην βαζηθφ «ππξήλα» δηεπξπκέλσλ ππεξεζηψλ ηχπνπ “One Stop Shνp”, κε 

εμαηνκηθεπκέλε νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ππνζηεξίδνληαο ή ζπλεξγψληαο κε ηελ θνηλσληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, σο δξάζε «νκπξέια» παξέρνληαο ππεξεζίεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πνιηηηθέο πνπ ήδε πινπνηνχληαη ή πξνγξακκαηίδνληαη θαη ηηο εληζρχνπλ πεξαηηέξσ. 

4. Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ θαζψο θαη ην Παξάξηεκα Ρνκά ιεηηνπξγνχλ σο δνκέο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο Θνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη επνπηεχνληαη απφ απηή. 

5. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο (ΘΘ) Γήκνπ Λέζηνπ κε ην Παξάξηεκα Ρνκά έρεη σο 

ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ κεκνλσκέλσλ θνξέσλ θαη ζηε 

ρσξηθή ελνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζην Γήκν Λέζηνπ, κέζσ κηαο 

θεληξηθήο δνκήο. 

6. Φνξέαο Τινπνίεζεο ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο είλαη ν Γήκνο Λέζηνπ. 

7. Βαζηθφο άμνλαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ είλαη ην Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Δ.Π..), 

δεδνκέλνπ φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ ησλ 
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δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δηαρείξηζεο/δηνίθεζεο φζν θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ θαη δνκψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σν Δ.Π.. δηαηίζεηαη ζην Γήκν αδαπάλσο απφ ηνλ 

θνξέα πνπ ην ζρεδηάδεη θαη ην πινπνηεί κε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλ. Αζθάιηζεο 

θαη Θνηλ. Αιιειεγγχεο. 

 

Άξζξν 2 

Ξαξερόκελεο πεξεζίεο – Αληηθείκελν  

1. Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά εζηηάδεη αθελφο 

ζηελ ππνδνρή θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, εηδηθφηεξα φζσλ αλήθνπλ ζε επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, θαη αθεηέξνπ ζηελ ππνζηήξημή ηνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

ηνπο επηπέδνπ παξάιιεια κε ηε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεη κε ηηο ινηπέο θνηλσληθέο δνκέο 

θαη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. 1 

Οη Τπεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Θέληξν Θνηλφηεηαο θηλνχληαη ζε ηξεηο ( 3) θεληξηθνχο άμνλεο: 

Α) Τπνδνρή - Δλεκέξσζε - Τπνζηήξημε ησλ πνιηηψλ   

Β) πλεξγαζία κε Τπεξεζίεο, Φνξείο θαη Γνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

Γ) Παξνρή Τπεξεζηψλ.  πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ  

σθεινπκέλσλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ην Θέληξν Θνηλφηεηαο κπνξεί: 

 λα πιεξνθνξεί θαη λα δηαζπλδέεη ηνπο πνιίηεο κε θνξείο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, 

 λα ππνζηεξίδεη ηνπο πνιίηεο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, 

 λα παξέρεη νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ζηνπο σθεινχκελνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο» (πξψελ «Θνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο»), 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ηελ νξζή ζπκπιήξσζή ηεο έσο ηηο 

απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ πξνζθφκηζε θαη παξαιαβή ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 λα ζπλεξγάδεηαη θαη παξαπέκπεη αηηήκαηα ζε άιιεο δνκέο θαζψο θαη ζε ππεξεζίεο 

απαζρφιεζεο, πνπ παξέρνληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

 λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, 

 λα αλαπηχζζεη δξάζεηο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο, 

 λα ζπγθεληξψλεη θαη δηαλέκεη βαζηθά αγαζά, 

 λα ζπκπξάηηεη ζηελ αλάπηπμε Γηθηχνπ Δζεινληηζκνχ 

 λα δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο πνιηηηζκηθνχ, επηκνξθσηηθνχ, θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο, εθφζνλ δχλαηαη, κπνξεί λα εμππεξεηεί θαη λα ππνζηεξίδεη παηδηά θαη 

εθήβνπο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

γεληθφηεξα θάζε πνιίηε πνπ πξνζέξρεηαη δεηψληαο λα ιάβεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο.   

                                            
ύμφωνα με όςα ορίζονται ςτη ςχετική ΚΤΑ 
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2. Αληηθείκελν  

ηφρνο ηεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά είλαη λα 

απνηειέζεη έλα «frontdesk» ππνδνρήο, θαηαγξαθήο, θαηεχζπλζεο θαη παξαπνκπήο ησλ 

σθεινχκελσλ αηφκσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, είηε ζε ηνπηθφ, είηε ζε πεξηθεξεηαθφ είηε ζε 

εζληθφ επίπεδν.  

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο ιεηηνπξγεί  

 Παξάξηεκα γηα πιεζπζκφ ΡΟΚΑ θαη επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ 

 

Άξζξν 3 

Υθεινύκελνη: δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο 

1. Χθεινχκελνη, εμππεξεηνχκελνη  

Χο σθεινχκελνο νξίδεηαη ν πνιίηεο πνπ θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ ηνπ 

Θέληξνπ θαη ηνπ/ησλ Παξαξηήκαηνο/ -ησλ ηνπ , θαη ν νπνίνο έρεη θαηαγξαθεί ζην 

ειεθηξνληθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη έρεη απνθηήζεη κνλαδηθφ αξηζκφ αλαθνξάο.  

Δηδηθφηεξα, σθεινχκελνη ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο είλαη πνιίηεο πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ ηφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη παξέκβαζήο ηνπ, θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, νη σθεινχκελνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα », θαζψο θαη άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ 

δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, άλεξγνη/εο, παηδηά θαη άηνκα 

πνπ βηψλνπλ θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ, κεηαλάζηεο, δηθαηνχρνη δηεζλνχο πξνζηαζίαο, 

αηηνχληεο άζπιν, ΑκεΑ, ΡΟΚΑ θαη γεληθφηεξα επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ.  

Οη σθεινχκελνη κπνξεί λα είλαη θαη θάηνηθνη άιισλ πεξηνρψλ εθηφο ηεο πεξηνρήο 

ιεηηνπξγίαο θαη παξέκβαζεο ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο. 

 

2. Γηαδηθαζία Δγγξαθήο Χθεινπκέλσλ  

Ο πηζαλφο σθεινχκελνο πνπ απεπζχλεηαη ζην Θέληξν Θνηλφηεηαο, ή ζε άιιε 

δηαζπλδεδεκέλε δνκή ε νπνία κπνξεί λα απνηειεί ην αξρηθφ ζεκείν εηζφδνπ γηα ηελ ιήςε 

ππεξεζηψλ, εγγξάθεηαη απφ ην αξκφδην ζηέιερνο ζηελ Θαξηέια Δγγξαθήο θαη 

Παξαθνινχζεζεο Χθεινχκελνπ κε Κνλαδηθφ Θσδηθφ Χθεινχκελνπ, ν νπνίνο ζα απνδίδεηαη 

κε ηξφπν ψζηε λα ραξαθηεξίδεη φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

ηελ Θαξηέια Δγγξαθήο θαη Παξαθνινχζεζεο Χθεινχκελνπ ζπκπιεξψλνληαη:  

α) Γεληθά ζηνηρεία, εθφζνλ ε αξρηθή θαηαγξαθή γίλεηαη απφ άιιν ζεκείν  εηζφδνπ θαη 

παξαπνκπή ζην Θέληξν Θνηλφηεηαο γηα πιήξεο ηζηνξηθφ. Κε ηνλ φξν γεληθά ζηνηρεία 

ελλννχκε ηα αξρηθά ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ δειαδή ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ σθεινχκελνπ θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα επηβεβαησζνχλ 

απφ ηελ ίδηα ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα ή άιιν αληίζηνηρν/ηζνδχλακν έγγξαθν 

(δίπισκα, δηαβαηήξην, βηβιηάξην πγείαο).  

β) Πιήξε ζηνηρεία γηα ηε κνξθσηηθή, εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη ηζηνξηθφ ηνπ 

σθεινχκελνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε ιήςεο 

παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, εθφζνλ ε θαηαγξαθή γίλεηαη απφ ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ  Θέληξνπ Θνηλφηεηαο ή ηνπ Παξαξηήκαηφο ηνπ. 
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γ)Δπηπιένλ εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο  ππεξεζίεο πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνλ θαηά γξαθφκελν (π.ρ. λνκηθή ζπλδξνκή, πιάλν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο) 

. 

 

3. Γηθαηψκαηα σθεινχκελσλ  

Γηα ηνπο σθεινχκελνπο εμαζθαιίδνληαη θαη' ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη εξγαζηαθή ζπκβνπιεπηηθή (ή δηαζχλδεζε κε 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο) 

 Γηαζχλδεζε κε ηνπο θνξείο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

γηα παξνρέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 Πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πξφλνηαο 

πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν. 

 Ιήςε ησλ ππεξεζηψλ θαηά ην δηάζηεκα  ησλ πξνβιεπφκελσλ σξψλ θαη εκεξψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ θαη ησλ σξψλ παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο 

απηέο αλαγξάθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην ρψξν ηνπ. 

 Πιήξεο ζεβαζκφο ηεο ηδησηηθφηεηαο, ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, 

ηεο εζλνηηθήο θαη θπιεηηθήο θαηαγσγήο θαη ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο. 

 Θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο, νη σθεινχκελνη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ 

ελεκέξσζε, εληφο δέθα(10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, γηα ηελ εμέιημε ησλ αηηεκάησλ ή/θαη 

ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ θάλεη ζην Θέληξν γηα νπνηαδήπνηε δξάζε, πξφγξακκα θαη 

παξνρή ππεξεζηψλ ελ γέλεη. 

 

4. Τπνρξεψζεηο εμππεξεηνχκελσλ – πηζαλψλ σθεινπκέλσλ 

Οη πξνζεξρφκελνη πξνο εμππεξέηεζε ζην Θέληξν Θνηλφηεηαο   Γήκνπ Λέζηνπ κε 

Παξάξηεκα Ρνκά απνδέρνληαη ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 

 ε πεξίπησζε πνπ πξνζέξρνληαη ζε εκέξεο θαη ψξεο εθηφο πξνγξάκκαηνο, ην 

πξνζσπηθφ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ παξέρεη ηηο πξνβιεπφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη λα 

κελ επηηξέςεη ηελ είζνδν ζηνλ ρψξν. 

 πλαηλνχλ ζηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ θαη ησλ αηνκηθψλ ηνπο θαθέισλ, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην Λ. 2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Γλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη ηελ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξελφριεζεο 

(ιεθηηθήο, ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο, ζξεζθεπηηθήο, θπιεηηθήο, ςπρνινγηθήο) κεηαμχ  

εμππεξεηνχκελσλ ή  εμππεξεηνχκελσλ θαη ζηειερψλ ηεο Γνκήο  

 Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηα 

κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ δελ θέξνπλ θακία επζχλε. Οθείινπλ λα ζέβνληαη ηνπο 

ππαιιήινπο, ηνπο εζεινληέο, ηνπο άιινπο σθεινχκελνπο, θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 

Θέληξνπ. 

 Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζέξρνληαη απηνπξνζψπσο ζην Θέληξν γηα ηε ιήςε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε 

αδπλακία ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δηνξίδνπλ θαη εμνπζηνδνηνχλ πιεξεμνχζην 

αληηπξφζσπφ ηνπο. 
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 Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηε θχιαμε ηεο βεβαίσζεο ή ηεο θάξηαο κε ην 

κνλαδηθφ αξηζκφ αλαθνξάο πνπ ηνπο δηαηίζεηαη απφ ην Θέληξν γηα ηελ εμππεξέηεζή 

ηνπο.  

 Ζ βεβαίσζε ή ε θάξηα αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην δηθαηνχρν πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηή 

θαη απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, εθηφο ηνπ 

ζπλδηθαηνχρνπ, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα νξηζζεί κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ θχξηνπ 

δηθαηνχρνπ. ε πεξίπησζε απψιεηαο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψζνπλ ην Θέληξν. 

 Οθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ νπνηνδήπνηε ηπρφλ δηθαηνινγεηηθφ ηνχο δεηεζεί απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία, ην νπνίν ε ίδηα δελ κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ειεθηξνληθά ή κε άιιν 

ηξφπν βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο, ελδέρεηαη λα 

εμαηξεζνχλ απφ πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

λα κελ θαηαζηνχλ σθεινχκελνη 

 

5. Παξαθνινχζεζε εμππεξεηνχκελσλ θαη σθεινπκέλσλ  

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ πνπ εμππεξεηνχληαη ζην Θέληξν Θνηλφηεηαο   Γήκνπ Λέζηνπ 

κε Παξάξηεκα Ρνκά, ησλ σθεινπκέλσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο (ςπρνθνηλσληθή 

ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή, ζπκπιήξσζε αηηήζεσλ θ.α.) θαη φζσλ παξαπέκπνληαη  ζε 

άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. Θνηλσληθφ Παληνπσιείν, Βνήζεηα ζην πίηη, ΘΖΦΖ, ΘΑΠΖ, 

Παηδηθνί ηαζκνί, ΘΔΦΗΑΠ Υξπζνχπνιεο)ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ππνζηήξημεο.  

Παξάιιεια, ζα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ιήςεο επηδνκάησλ/παξνρψλ (Πξφλνηα, ΘΔΑ, 

ΣΔΒΑ θ.ιπ.)  

Πξνβιέπεηαη επίζεο, ε δηαζχλδεζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο κε θνξείο θαη πξνγξάκκαηα 

(ΟΑΔΓ, Γηα Βίνπ Κάζεζε, ΘΔΑ θ.ιπ.), έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηηφπνπ ζπκπιήξσζε 

αηηήζεσλ ή/θαη ε άκεζε παξαπνκπή ησλ σθεινπκέλσλ. 

 

Άξζξν 4 

Γηνηθεηηθή θαη Νηθνλνκηθή Νξγάλσζε ηνπ  

Θέληξνπ Θνηλόηεηαο 

 

1. Γηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο  

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε ην Παξάξηεκα Ρνκά απηνχ ππάγεηαη δηνηθεηηθά, 

νηθνλνκηθά θαη ζεζκηθά ζην Γήκν Λέζηνπ θαη αλήθεη νξγαλσηηθά ζηελ  Θνηλσληθή  Τπεξεζία  

ηνπ Γήκνπ Λέζηνπ, ε νπνία αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ θαη κε ηελ  

νπνία βξίζθεηαη ζε δηαξθή ζπλεξγαζία γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ο Γήκνο Λέζηνπ σο θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Θέληξνπ Θνηλφηεηαο κε Παξάξηεκα Ρνκά, γηα ηε δηαξθή θαη απξφζθνπηε ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ηελ  Θνηλσληθή  Τπεξεζία, γηα ηελ παξνρή αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 

σξαξίνπ θαη ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 
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Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθφ έιεγρν απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο. Σα ζηειέρε ηνπ Θέληξνπ 

ππνρξενχληαη  λα παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία ζηα αξκφδηα φξγαλα. 

 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά, δχλαηαη λα δηεπξχλεη ηε δξάζε 

ηνπ, εθηφο ησλ Παξαξηεκάησλ, θαη κε Θηλεηέο Κνλάδεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε αηφκσλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. 

2. Πφξνη ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο 

Οη πφξνη ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά πξνέξρνληαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9 ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ) ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. Γχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ πφξνη 

απφ ρνξεγίεο ή θαη δσξεέο. 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Θέληξν πξνο ηνπο σθεινχκελνπο είλαη δσξεάλ.  

 

Άξζξν 5   

Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π 

«Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο»  θαη έρεη ζπζηαζεί κε βάζε ην Άξζξν 4 ηνπ Λ. 4368/2016 

(ΦΔΘ 21/Α) «Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηε 

ζρεηηθή ΘΤΑ. 

Γηνηθεηηθά Τπεχζπλνο γηα ην Θέληξν είλαη  ν/ε Πξντζηάκελνο/ε ηεο Θνηλσληθήο Τπεξεζίαο ή 

Γ/λζεο ηνπ Γήκνπ.  

ην Θέληξν ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζε επδηάθξηην ζεκείν θαη επαλάγλσζηα δηαηππσκέλεο, 

αθελφο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, αθεηέξνπ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κηα απφ 

απηέο.  

Ζ εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο, ην 

νπνίν δηαζπλδέεηαη κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαγξάθεη 

ειεθηξνληθά ηνλ/ηελ θάζε σθεινχκελν/ε κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε επαξθψλ δεδνκέλσλ πνπ: 

α) ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπ κε γλψκνλα πάληα ην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη β) ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

Ζ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν δχλαηαη λα 

ζπλεπηθνπξείηαη απφ νκάδα εζεινληψλ, ε νπνία ζα δεκηνπξγεζεί γη΄ απηφ ην ζθνπφ, ή / θαη 

θνηηεηψλ ζε πξαθηηθή άζθεζε.  

Ο Γήκνο ζα νξίζεη ηα πεδία, ζηα νπνία ζα απαζρνινχληαη νη εζεινληέο, ην πξνθίι ηνπο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη έληαμήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Θέληξνπ, ελψ ζα ηεξεί 

ζρεηηθφ αξρείν. 

Σφζν νη εζεινληέο, φζν θαη νη αζθνχκελνη, ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ απζηεξά ππφ ηνπο φξνπο πνπ 

ηίζεληαη απφ ην πληνληζηή ηνπ Θέληξνπ θαη ππφ ηελ επνπηεία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ απηνχ θαζψο θαη ηεο Θνηλσληθήο Τπεξεζίαο ή Γηεχζπλζεο ηνπ Γήκνπ. ε θακία 
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πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο θαη δηαζχλδεζεο ησλ εμππεξεηνχκελσλ.   

 

Άξζξν 6  

Ππλεξγαζία ηνπ Θέληξνπ Θνηλόηεηαο κε ηελ 

Θνηλσληθή πεξεζία 

πληνλίζηξηα θαη επνπηεχνπζα αξρή γηα ην Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα 

Ρνκά, ζχκθσλα κε ηελ αξκφδηα ΘΤΑ, είλαη ε  Θνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά σο μερσξηζηή κνλάδα ηεο Θνηλσληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέζηνπ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά σο πξνο απηήλ. ην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ηφζν ζηελ ΘΤΑ φζν θαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο 

ην Θέληξν Θνηλφηεηαο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηαπηφρξνλα αλαγθαίν λα ιεηηνπξγήζεη παξάιιεια, 

επάιιεια θαη εληζρπηηθά κε ηελ Θνηλσληθή Τπεξεζία.  

 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Λέζηνπ πνπ έρεη ππνζηειερσκέλε Θνηλσληθή Τπεξεζία, ην 

Θέληξν  ζα θιεζεί λα θαιχςεη ην θελφ ηεο ππνδνρήο, ελεκέξσζεο θαη δηαζχλδεζεο ησλ 

πηζαλψλ σθεινχκελσλ κε θνξείο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 

Άξζξν 7 

Υξάξην ιεηηνπξγίαο 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο  ζα ιεηηνπξγεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πέληε (5) εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, επί νθηαψξνπ βάζεσο θαη ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο 7.00 πκ 

– 15.00κκ. 

Σν Παξάξηεκα ηήξημεο ΡΟΚΑ ζα ιεηηνπξγεί απφ ηηο 7.00 πκ – 15.00κκ 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο δχλαηαη λα επεθηείλεηαη θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο κε Απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λέζηνπ, κε βάζε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ Θέληξνπ θαη ηνπ 

Παξαξηήκαηνο,  αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ.  

Κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην Θέληξν, δχλαηαη λα εθαξκφδεηαη θπιηφκελν σξάξην 

απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (βάξδηεο) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνκήο θαη ε θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ εμππεξεηνχκελνπ 

πιεζπζκνχ.  

Σν Παξάξηεκα γηα ΡΟΚΑ, κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε επέιηθην σξάξην  πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή 

ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ φπσο π.ρ. δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, ζχζηαζε νκάδσλ θηλεηνπνίεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, εκεξίδεο ή ινηπέο απνγεπκαηηλέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ε θάζε πεξίπησζε ε απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δε ζα ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα (40) ψξεο ηελ 

εβδνκάδα.  

Σν Θέληξν δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ Γήκνπ 

(ηνπηθέο ενξηέο ή ζξεζθεπηηθέο αξγίεο). 
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Ζ πηζαλή ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ζην πιαίζην 

ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο Πξάμεο απφ ην ΔΘΣ. 

Σν σξάξην δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  πάλησο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο  λνκνζεζίαο. 

 

Άξζξν 8  

Πηειέρσζε ηνπ Θέληξνπ - πξνζσπηθό 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά ζηειερψλεηαη κε  

          

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΔ ΘΟΗΛΧΛΗΘΧΛ ΙΔΗΣΟΤΡΓΧΛ 1 

ΣΔ ΘΟΗΛΧΛΗΘΧΛ ΙΔΗΣΟΤΡΓΧΛ 1 

ΠΔ ΘΟΗΛΧΛΗΟΙΟΓΧΛ 1 

ΠΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 1 

ΠΔ ΟΗΘΟΛΟΚΟΙΟΓΧΛ 1 

ΠΔ ΔΗΓΗΘΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΟ 1 

ΠΔ ΦΤΥΟΙΟΓΧΛ 1 

ΣΔ ΛΟΖΙΔΤΣΧΛ 1 

ΤΔ ΓΗΑΚΔΟΙΑΒΖΣΧΛ 1 

 

 

Σν Θέληξν, κέζσ ηνπ Γήκνπ Λέζηνπ, δχλαηαη λα απαζρνιήζεη πξνζσπηθφ κε χκβαζε Έξγνπ ή 
θαη ’απνθνπή ή κε απφζπαζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ(πρ. λνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο 
πγείαο). 
Δπίζεο, γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ Θέληξνπ δχλαηαη λα απαζρνιήζεη 
πξνζσπηθφ είηε κε πκβάζεηο Δξγαζίαο είηε κε πκβάζεηο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 

ην Γήκν Λέζηνπ ιεηηνπξγνχζε ήδε «Θέληξν ηήξημεο ΡΟΚΑ θαη Δππαζψλ Οκάδσλ» κέζσ ηνπ 
Λ.Π.Γ.Γ. ΔΤλεζηία, απηφ παξακέλεη σο Παξάξηεκα. 

πληνληζηήο ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο Γήκνπ Λέζηνπ κε Παξάξηεκα Ρνκά σο βαζηθφο 

ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ δξάζεσλ θαη ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ ζα είλαη ε ππάιιεινο κε εηδηθφηεηα 

ΠΔ Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ.  

Ο ζπληνληζηήο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

Αλ ζην Θέληξν ηήξημεο ΡΟΚΑ είλαη ήδε ζπληνληζηήο Θνηλσληνιφγνο ή άιινο Θνηλσληθφο 

Δπηζηήκνλαο ηφηε παξακέλεη, ιφγσ εκπεηξίαο σο ζπληνληζηήο ηνπ σο άλσ Θέληξνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε ν αξκφδηνο Ο.Σ.Α. έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ ηξφπν θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ 

Θέληξνπ Θνηλφηεηαο θαη ηνπ Παξαξηήκαηφο ηνπ θαη φηαλ θξίλεη απαξαίηεην κπνξεί λα απμήζεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ ΘΤΑ εηδηθφηεηεο αλάινγα κε ηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηηο ζπλζήθεο, ρσξίο φκσο ε δαπάλε απηή λα είλαη επηιέμηκε απφ ηελ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε. 

Γηα ηε ζηειέρσζε (αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο) ππεχζπλνο είλαη ν Γήκνο Λέζηνπ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ε θάιπςε ζα γίλεηαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ ΘΤΑ εηδηθφηεηεο. 

ε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηψζεηο, φπσο πνιπήκεξε απνπζία ζηειέρνπο  θαη θαηφπηλ απφθαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λέζηνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο 
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πξνζσπηθνχ απφ ζπλαθείο δνκέο θαη ππεξεζίεο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο πνπ δηαζέηνπλ 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο, νη νπνίεο  πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΘΤΑ. 

θφπηκν είλαη, φπνπ θαζίζηαηαη δπλαηφ, λα απαζρνινχληαη θαη άηνκα απφ ηηο εππαζείο νκάδεο 
ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη εζεινληέο, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ηαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ηελ επνπηεία ηνπ πληνληζηή ηνπ Θέληξνπ. 

Σν απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηνπ Θέληξνπ ζα πξνζιακβάλεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΑΔΠ θαη ηε ζρεηηθή ΘΤΑ. 

Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Θέληξνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Τπνέξγνπ σο δνκή 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ Οδεγφ Δθαξκνγήο θαη 
Ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ Θνηλφηεηαο. 

Άξζξν 9 

Θαζήθνληα & Αξκνδηόηεηεο  πξνζσπηθνύ 

 

1. Αξκνδηφηεηεο ζηειερψλ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο   

Ππληνληζηήο (Θνηλσληθόο Ιεηηνπξγόο)  

› Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο ηνπ ρεδίνπ Ιεηηνπξγίαο (επηρεηξεζηαθφ πιάλν) ηνπ Θέληξνπ  
› Έρεη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ, κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ  
› Έρεη ελ γέλεη ηελ επζχλε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ θαη ηεο ηήξεζεο σξαξίνπ  
› Έρεη ηελ επζχλε ζπγθέληξσζεο θαη ηήξεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

απφ θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Θέληξνπ. Δπίζεο, έρεη ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ηεο 
αζθάιεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ  

› πληνλίδεη, κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο, θαη γεληθεπκέλεο ζπκκεηνρήο, ηηο δξάζεηο 
επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο θνηλφηεηαο (δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ, 
έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ θ.ιπ.)  

› πγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί δεδνκέλα απφ ην πξνζσπηθφ γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο 
πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη πξνηείλεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  

› Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ απαξαίηεησλ βηβιίσλ φπσο αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν 
ηκήκα.  

› Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο . Έρεη ηελ επζχλε έθδνζεο 
ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ  ή ειεθηξνληθνχ πιηθνχ. 

› Θαηαγξαθή, δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ νηθηζκνχ θαη ηεο 
νκάδαο ζηφρνπ κε έκθαζε ζε εηδηθά πξνβιήκαηα / αλάγθεο ησλ αηφκσλ  

› Τπνδνρή πεξηζηαηηθψλ (θαηαγξαθή ζηνηρείσλ)  
› Γηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ (εμππεξέηεζε θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θ.α. αηηεκάησλ), 

θαηαγξαθή αηηεκάησλ πιεζπζκνχ  
› Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα  
› Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο  
› πκβνιή ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ αηφκνπ 

ή ηεο νηθνγέλεηαο  
› Θνηλσληθή εξγαζία κε: α) σθεινχκελνπο, β) νκάδεο σθεινπκέλσλ (νηθνγέλεηα θιπ.), γ) 

θνηλφηεηα/ νηθηζκφ  
› πλνδεία (φπνπ απηή είλαη αλαγθαία)  
› Γηακεζνιάβεζε, πιεξνθφξεζε, ζχλδεζε κε αξκφδηεο ππεξεζίεο  
› Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ σθεινχκελνπ ζε δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 
› Γηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο γηα έληαμε ζε δνκέο, δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηνχληαη απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 
› Δθαξκνγή θαη δηεθπεξαίσζε εηζαγγειηθψλ παξαγγειηψλ 
› Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ειηθησκέλσλ 
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Θνηλσληθόο Ιεηηνπξγόο (Αλαπιεξσηήο Ππληνληζηήο)  
 

› Θαηαγξαθή, δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ νηθηζκνχ θαη ηεο 
νκάδαο ζηφρνπ κε έκθαζε ζε εηδηθά πξνβιήκαηα / αλάγθεο ησλ αηφκσλ  

› Τπνδνρή πεξηζηαηηθψλ (θαηαγξαθή ζηνηρείσλ)  
› Γηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ (εμππεξέηεζε θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θ.α. αηηεκάησλ), 

θαηαγξαθή αηηεκάησλ πιεζπζκνχ  
› Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα  
› Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο  
› πκβνιή ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ αηφκνπ 

ή ηεο νηθνγέλεηαο  
› Θνηλσληθή εξγαζία κε: α) σθεινχκελνπο, β) νκάδεο σθεινπκέλσλ (νηθνγέλεηα θιπ.), γ) 

θνηλφηεηα/ νηθηζκφ  
› πλνδεία (φπνπ απηή είλαη αλαγθαία)  
› Γηακεζνιάβεζε, πιεξνθφξεζε, ζχλδεζε κε αξκφδηεο ππεξεζίεο  
› Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ σθεινχκελνπ ζε δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 
› Γηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο γηα έληαμε ζε δνκέο, δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηνχληαη απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 
› Δθαξκνγή θαη δηεθπεξαίσζε εηζαγγειηθψλ παξαγγειηψλ 
› Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ειηθησκέλσλ 

 
 

Τπρνιόγνο  

› Αλαιακβάλεη ηελ ππνδνρή & δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ πνπ ρξήδνπλ ςπρνινγηθήο ζηήξημεο 
› πκβάιιεη ζηε δηάγλσζε θαη δηελεξγεί ςπρνινγηθέο αμηνινγήζεηο (ηεζη θη άιιεο κεζφδνπο 

ςπρνινγηθήο εθηίκεζεο)  
› Αλαιακβάλεη ηελ αξκνδηφηεηα παξνρήο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο κέζα απφ αηνκηθέο θαη 

νκαδηθέο ζπλεδξίεο θαζψο επίζεο θαη ζπλεδξίεο νηθνγέλεηαο φπνπ απαηηείηαη (π.ρ. ζχιαθεο 
ΡΟΚΑ)  

› πλεξγάδεηαη κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Λέαο 
Γεληάο γηα ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ δξάζεσλ ςπρνινγηθήο ζηήξημεο γηα ηνπο 
σθεινχκελνπο ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο  

› πλεξγάδεηαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ΘΘ θαη ηεο Θνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 
σθεινπκέλσλ  

› πκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα αγσγήο ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ζε ζέκαηα 
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν, ζην πεδίν απηφ  

› Παξαπέκπεη ηνπο σθεινχκελνπο ζε αξκφδηνπο θνξείο φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν  
› πλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 

Γ/ζεο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαζψο θαη κε φπνηα άιιε δνκή 
› πλεξγάδεηαη κε ηελ Τπεξεζία ή ην θνξέα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ελειίθσλ, ηελ πξνψζεζε θαη ζχλδεζε πεξηζηαηηθψλ κε κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, φπνπ απηφ 
θξηζεί ζθφπηκν  

› πλεξγάδεηαη κε ηνλ δηακεζνιαβεηή ηνπ Παξαξηήκαηνο ΡΟΚΑ θαη ΘΔΚ ζηηο νκάδεο 
ππνζηήξημεο γπλαηθψλ, εθήβσλ, γνλέσλ θηι αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
νκάδσλ ζηφρνπ (ΡΟΚΑ, Κεηαλάζηεο, Πξφζθπγεο)  

› πλεξγάδεηαη κε ην ζηέιερνο πνπ αζρνιείηαη κε ηε καζεζηαθή ζηήξημε γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
νκάδσλ ησλ παηδηψλ  

› Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο βηβιίνπ/ εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κε ην 
ηζηνξηθφ, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο απφ θάζε 
ζπλεδξία. 

› Γηελέξγεηα εηζαγγειηθψλ παξαγγειηψλ 
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Γηνηθεηηθόο πάιιεινο -Νηθνλνκνιόγνο 

Ο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο θαη ηνπ 
Σκήκαηνο Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ππφινηπα ζηειέρε (Θέληξν Θνηλφηεηαο  
θαη Σκήκαηνο Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο), ππνζηεξίδνληαο δηνηθεηηθά ην θέληξν, αλαιακβάλνληαο 
ηελ:  
› Αξρεηνζέηεζε, (έληππε θαη ειεθηξνληθή)  
› Γαθηπινγξάθεζε θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ  
› Έθδνζε αληηγξάθσλ-θσηνηππηψλ  
› Πξνεηνηκαζία εληχπσλ θαη παξνπζηάζεσλ ηνπ Θέληξνπ  
› Θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ θαη επεμεξγαζία απνηειεζκάησλ, εξεπλψλ πνπ εθπνλνχλ ηα 

ζηειέρε ηνπ Θέληξνπ  
› Ζιεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηνπ Θέληξνπ  
› Παξαθνινχζεζε – ελεκέξσζε ηζηνζειίδαο ηεο δνκήο, ή ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΣΑ αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Θέληξνπ 
(ππεξεζίεο, εθδειψζεηο, πξνζθιήζεηο θ.ιπ.)  

› Γηεθπεξαηψζεηο ΔΙΣΑ θαη courier 
› Δπηκέιεηα απνζηνιήο νκαδηθψλ επηζηνιψλ - πξνζθιήζεηο  
› Τπνδνρή θαη εζσηεξηθή πξνψζεζε αηηήζεσλ  
› Πξνεηνηκαζία ζπλαληήζεσλ  
› πλελλφεζε κε πξνκεζεπηέο  
› Θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Θέληξνπ θαη ηα 

ζηειέρε- ηήξεζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ. 
› χληαμε εμνδνινγίσλ, παξνπζηνινγίσλ θαη ηήξεζε αξρείνπ 

› Δλεκεξψλεη γηα πηζαλά ζεκηλάξηα, ζέζεηο εξγαζίαο, επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, 
ΔΠΑ, θ.ιπ. 

› πλεξγάδεηαη κε άιια ζηειέρε ηνπ θέληξνπ ζηελ αλίρλεπζε αλαγθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 
(π.ρ. ηαρχξξπζκε εθπαίδεπζε ζηελ γιψζζα, δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο επηρείξεζεο, έθδνζε 
αδεηψλ νδήγεζεο )  

› Αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί επαθή κε εξγνδφηεο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ελ γέλεη κε ζηφρν ηελ 
έληαμε ησλ αλέξγσλ αηφκσλ ζε απηή. 2 

› Τπνζηεξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηα σθεινχκελα άηνκα ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα 
εηζέιζνπλ/επαλαεηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδφ ηνπο 
(ελδεηθηηθά: αλαδήηεζε εξγαζίαο, ζχληαμε θαη απνζηνιή βηνγξαθηθνχ θαη ζπλνδεπηηθήο 
επηζηνιήο, ζπλέληεπμε κε δπλεηηθφ εξγνδφηε)  

› Βνεζά ζηε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκψλ/πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  

πκκεηέρεη ζε δξάζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε ρνξεγψλ, εζεινληψλ θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηελ 
θνηλφηεηα. Σεξεί ην αξρείν εζεινληψλ θαη ελεκεξψλεη ην βηβιίν δσξεψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φζεο απφ ηηο πξναλαθεξζέληεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ 
πξνζεξρφκελν ζην Θέληξν σθεινχκελν, δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφ θαζήθνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
ππαιιήινπ, ζα πινπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν θαη ηα ππφινηπα ζηειέρε ηνπ 
Θέληξνπ (π.ρ. ππνδνρή αηηήζεσλ, ηήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ).  

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ, ηα θαζήθνληα απηά ζα θαιχπηνληαη απφ 
ηα ππφινηπα ζηειέρε ηνπ Θέληξνπ.  

Όια ηα ζηειέρε ηνπ Θέληξνπ ππνρξενχληαη λα παξαδίδνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο ηνπ έξγνπ (απνινγηζκνί) θαη ηε ζπκπιήξσζε 
βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

                                            
2
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Δπίζεο, αλάινγα κε ηα ζέκαηα πνπ ρεηξίδνληαη θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ:  

› ζπκπιεξψλνπλ ηελ ειεθηξνληθή θφξκα ππνδνρήο θαη θαηαγξαθήο ησλ σθεινχκελσλ. 

› ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο. 

› ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο, θ.ιπ. 

› ππνρξενχληαη ζηε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 
πεξηζηαηηθψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

› παίξλνπλ κέξνο ζηηο έξεπλεο/θαηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη. 

 

2. Αξκνδηφηεηεο ζηειερψλ Παξαξηήκαηνο ΡΟΚΑ  

Θνηλσληθόο Δπηζηήκνλαο, επηθεθαιήο παξαξηήκαηνο ΟΝΚΑ 

Σν έξγν ηνπ Θνηλσληθνχ Δπηζηήκνλα πνπ είλαη επηθεθαιήο ηνπ Παξαξηήκαηνο, πιένλ ησλ 
αλσηέξσ, αθνξά ζηελ:  

› Θαηαγξαθή, δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ νηθηζκνχ θαη ηεο 
νκάδαο ζηφρνπ κε έκθαζε ζε εηδηθά πξνβιήκαηα / αλάγθεο ησλ αηφκσλ  

› Τπνδνρή πεξηζηαηηθψλ (θαηαγξαθή ζηνηρείσλ)  
› Γηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ (εμππεξέηεζε θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θ.α. αηηεκάησλ), 

θαηαγξαθή αηηεκάησλ πιεζπζκνχ  
› Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα  
› Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο  
› πκβνιή ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ αηφκνπ 

ή ηεο νηθνγέλεηαο  
› Θνηλσληθή εξγαζία κε: α) σθεινχκελνπο, β) νκάδεο σθεινπκέλσλ (νηθνγέλεηα θιπ.), γ) 

θνηλφηεηα/ νηθηζκφ  
› πλνδεία (φπνπ απηή είλαη αλαγθαία)  
› Γηακεζνιάβεζε, πιεξνθφξεζε, ζχλδεζε κε αξκφδηεο ππεξεζίεο  
› Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ σθεινχκελνπ ζε δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Οηθνλνκνιφγνο γηα ζέκαηα πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε  

› Δλεκεξψλεη γηα πηζαλά ζεκηλάξηα, ζέζεηο εξγαζίαο, επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, 
ΔΠΑ, θ.ιπ. 

› πλεξγάδεηαη κε άιια ζηειέρε ηνπ θέληξνπ ζηελ αλίρλεπζε αλαγθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 
(π.ρ. ηαρχξξπζκε εθπαίδεπζε ζηελ γιψζζα, δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο επηρείξεζεο, έθδνζε 
αδεηψλ νδήγεζεο )  

› Αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί επαθή κε εξγνδφηεο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ελ γέλεη κε ζηφρν ηελ 
έληαμε ησλ αλέξγσλ αηφκσλ ζε απηή. 3 

› Τπνζηεξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηα σθεινχκελα άηνκα ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα 
εηζέιζνπλ/επαλαεηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδφ ηνπο 
(ελδεηθηηθά: αλαδήηεζε εξγαζίαο, ζχληαμε θαη απνζηνιή βηνγξαθηθνχ θαη ζπλνδεπηηθήο 
επηζηνιήο, ζπλέληεπμε κε δπλεηηθφ εξγνδφηε)  

› Βνεζά ζηε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκψλ/πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  
 

Λνζειεύηξηα 

ρεδηάδεη & αλαπηχζζεη δξάζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ σθεινπκέλσλ, θαη εηδηθφηεξα:  

                                            
3
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› Παξαθνινπζεί ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ζε άηνκα πνπ θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεην  
› Παξέρεη λνζειεπηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε απνζεξαπεία ησλ αηφκσλ  
› πκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαζψο θαη ζε ζέκαηα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνλ 

πιεζπζκφ ζηφρν  
› πκκεηέρεη ζηελ θαηαγξαθή ηεο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ σθεινπκέλσλ  
› Δλεκεξψλεη θαη’ άηνκν/νκαδηθά (π.ρ γπλαίθεο)/καδηθά γηα ζέκαηα πγείαο  
› Γηελεξγεί εκβνιηαζκνχο ζε παηδηά & ελήιηθεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηαηξφ, φηαλ ππάξρεη)  
› Πξνγξακκαηίδεη ξαληεβνχ πγείαο ζε λνζνθνκεία, ΗΘΑ θ.ιπ. 
› Δλεκεξψλεη ηηο γπλαίθεο γηα ζέκαηα πξφιεςεο θαη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ή εμεηάζεηο (π.ρ. 

νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο/αληηζχιιεςε, ηεζη ΠΑΠ) θαη ηηο ππνζηεξίδεη γηα ηελ 
επίζθεςή ηνπο ζε λνζνθνκεία, ηαηξνχο, δηαγλσζηηθά θέληξα θ.ιπ.)  

› Πξαγκαηνπνηεί ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ (ζε λενγέλλεηα, λέεο κεηέξεο, ζπγγελείο 
ειηθησκέλσλ θ.ιπ.)  

› πλνδεχεη ζε κνλάδεο πγείαο (φπνπ ρξεηάδεηαη)  
› Πξαγκαηνπνηεί πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο (κέηξεζε αξηεξηαθήο πίεζεο, ζαθράξνπ, 

ρνιεζηεξίλεο θ.ιπ.)  
› πλεξγάδεηαη κε πξνγξάκκαηα φπσο ην «Βνήζεηα ζην πίηη», «Θέληξα Ζκεξήζηαο 

Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ», θ.ιπ. γηα εηδηθά πεξηζηαηηθά,  
› Σεξεί ζηνηρεία αηνκηθνχ θαθέινπ - ηζηνξηθνχ. 

Γηακεζνιαβεηήο4 

Ο Γηακεζνιαβεηήο απνηειεί ζεκαληηθφ κέινο ηεο νκάδαο ησλ ζηειερψλ ηνπ Γηεπξπκέλνπ Θέληξνπ 
κε Παξάξηεκα ΡΟΚΑ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη σο κέινο ή/θαη ζπλνκηιεηήο ηεο θνηλφηεηαο ησλ 
σθεινπκέλσλ, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο απηψλ. ην πιαίζην απηφ 
ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ηελ νκάδα ησλ ζηειερψλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο σο πξνο ηελ παξνρή 
ησλ ππεξεζηψλ.  

Δηδηθφηεξα, ν Γηακεζνιαβεηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ινηπέο εηδηθφηεηεο ηνπ Θέληξνπ, γηα:  

› Σε δεκηνπξγία θαη εμαζθάιηζε κίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη αλνηθηνχ δηαιφγνπ κεηαμχ 
ησλ κειψλ ηεο Θνηλφηεηαο ΡΟΚΑ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ Θέληξνπ 

› Σε δίθαηε θαη ακεξφιεπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Θέληξνπ  
› Σελ πιεξνθφξεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Θέληξνπ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

σθεινχκελνπο, ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  
› Σελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ σθεινπκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο 

ηνπ Θέληξνπ, αιιά θαη επξχηεξα δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ίδηνπο  
› Σε δηεπθφιπλζε θαη ελδπλάκσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ επαθψλ κεηαμχ ηεο Θνηλφηεηαο 

ΡΟΚΑ θαη ησλ δεκφζησλ/δεκνηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ (ζρεηηθά κε ηελ 
εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ απαζρφιεζε, ηηο αζηηθέο ππνζέζεηο θαη δηεθπεξαηψζεηο, θ.ιπ.). 

 

θφπηκν είλαη λα δηαζέηεη:  

 Δπηθνηλσληαθά πξνζφληα θαη ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο  

 ηνηρεηψδεηο γξακκαηηθέο γλψζεηο ,  

θαζψο θαη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ή λα ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 
θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε (π.ρ. εθπαίδεπζε δηακεζνιαβεηή απφ ηα πξνγξάκκαηα ROMED). 

Ξαηδαγσγόο γηα ηε καζεζηαθή ζηήξημε θαη ηελ ελαζρόιεζε παηδηώλ  

                                            
4

Εκτεταμένη αναφορά ςτο ρόλο και τα καθήκοντα του διαμεςολαβητή γίνεται ςτο εγχειρίδιο για την 
Τποςτήριξη 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 Σςιγγάνουσ)  
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Σν ελ ιφγσ ζηέιερνο πξνβαίλεη ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δξάζεηο ηνπ 
ΔΠΑΛΑΓ – ΔΓΒΚ θαη ηνπ Τπ. Παηδείαο.  

› Δληνπίδεη θαη θαηαγξάθεη ηα πξνβιήκαηα ζηε ζρνιηθή έληαμε ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο 
ζηφρνπ  

› Φξνληίδεη γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ εθπαίδεπζε (π.ρ. πξαγκαηνπνηεί επηζθέςεηο πφξηα - 
πφξηα ζε νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ πνπ πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε 
(λεπηαγσγείν κέρξη γπκλάζην))  

› πκβάιεη ζηελ επίιπζε εθθξεκνηήησλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν 
(ζπλεξγαζία κε ζηειέρε ηνπ Θέληξνπ),  

› πλνδεχεη παηδηά ζην ζρνιείν (φπνπ απαηηείηαη)  
› Φξνληίδεη γηα καζήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, είηε ν ίδηνο, είηε παξαπέκπνληαο ζε 

αλάινγεο δξάζεηο άιινπ θνξέα (π.ρ. Τπ.Παηδείαο)  
› Γηνξγαλψλεη δξάζεηο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο  
› Γηνξγαλψλεη κνπζηθά, ζεαηξηθά θαη άιια εξγαζηήξηα  
› Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο βηβιίνπ παξνπζηψλ – θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ.  
› πλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο  
› πλεξγάδεηαη κε θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (π.ρ. Γήκνο, ινηπέο δνκέο ησλ Γήκσλ, θνξείο πνπ πινπνηνχλ 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κέζα απφ ην ΔΠΔΑΔΘ θ.ιπ.)  

› πλεξγάδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην θέληξν 
(γηα λα απνθεχγεηαη ε αιιεινεπηθάιπςε),  

› Οξγαλψλεη νκάδεο παηδηψλ κε θνηλά εθπαηδεπηηθά ελδηαθέξνληα θαη αλάγθεο,  
› πλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηηο νηθνγέλεηεο, θαη ην ζπληνληζηή, γηα αληηκεηψπηζε 

πεξηπηψζεσλ δηαξξνψλ απφ ην ζρνιείν,  
› Κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ελειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο/απφθηεζεο 

απνιπηεξίνπ θ.ιπ.. 

 

Άξζξν 10 

Σσξνηαμία – Θηηξηαθή πνδνκή –Δμνπιηζκόο 

1. Υσξνηαμία – Θηηξηαθή Τπνδνκή 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο ιεηηνπξγεί επί ηεο Οδνχ 7εο Κεξαξρίαο ζηελ Υξπζνχπνιε. 

ηεγάδεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξν, απνηεινχκελν, (θαη’ ειάρηζην), απφ: 

 έλα ρψξν ππνδνρήο, αλακνλήο θνηλνχ θαη δηεθπεξαίσζεο δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ 

(γξακκαηεία), ζηνλ νπνίν ζηεγάδεηαη ν ζπληνληζηήο ηνπ Παξαξηήκαηνο καδί κε ην ζηέιερνο 

γηα ζέκαηα πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο. 

 Έλα γξαθείν γηα ηνπο Θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο 

 Έλα γξαθείν γηα ηελ Φπρνιφγν 

 έλα δηαθξηηφ ρψξν γηα αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, ζπλεδξίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπκβνπιεπηηθήο, ρψξνπο πγηεηλήο – ηνπαιέηεο, γηα ην πξνζσπηθφ θαη ην θνηλφ. 

 αίζνπζα δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, θαζψο θαη γηα 

έθεβνπο 

 ρψξνπο πγηεηλήο –ηνπαιέηεο γηα ην πξνζσπηθφ, ην θνηλφ θαη ΑΚΔΑ. 

 Σν Παξάξηεκα Ρνκά ζηεγάδεηαη ζε container εληφο ηνπ νηθηζκνχ Υξπζνρσξίνπ κε έλα 

γξαθείν Τπνδνρήο γηα ην δηακεζνιαβεηή 

Όινη νη ρψξνη ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο, είλαη πξνζβάζηκνη απφ ΑκεΑ.  
Ζ ρσξνηαμία ηνπ Θέληξνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα αλαδηακνξθψλεηαη, κε απφθαζε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ Θνηλσληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε εθηάθησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. 
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Άξζξν 11 

Ξιεξνθνξηαθό Πύζηεκα Θέληξνπ Θνηλόηεηαο 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο είλαη ζπλδεδεκέλν κε Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΔΠ) κε ζθνπφ ηελ 
αθξηβή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ (ειεθηξνληθφο αηνκηθφο θάθεινο) θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ 
εμππεξεηνχκελσλ θαη σθεινχκελσλ ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ πιήξε θαηαγξαθή 
ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε άκεζσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

Σν Δ.Π.. δηαηίζεηαη ζην Γήκν αδαπάλσο απφ ηνλ θνξέα πνπ ην ζρεδίαζε θαη ην πινπνηεί, κε 
κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  

Σα ζηειέρε ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο νθείινπλ λα ηξνθνδνηνχλ κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
θαη  δεδνκέλα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

α  ηελ Θνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ αξκφδηνπ Ο.Σ.Α, 

β.  ηα Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο 

γ.  ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΔΠ ΔΠΑ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο. 

δ.  Άιιεο αξκφδηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο (Γηεπζχλζεηο θαη Κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλ. 
Αζθάιηζεο θαη Θνηλ. Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ, φηαλ δεηεζνχλ,  

Σα ζηειέρε ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο δεζκεχνληαη απφ ηνλ νηθείν πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
λφκν. Σα δεδνκέλα απηά θνηλνπνηνχληαη κφλν κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ Θέληξνπ, ηεο Θνηλσληθήο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ άιισλ αξρψλ φπσο πξναλαθέξζεθαλ. 

 

Άξζξν12  

Ρήξεζε Αξρείνπ 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο ηήξεζεο αξρείνπ θαη ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ σθεινχκελσλ  είλαη ζχκθσλεο 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Λ.2472/1997, πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά.. 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο, κε ην  Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Δ.Π..), πνπ ιεηηνπξγεί θεληξηθά γηα 
ηελ ελ ιφγσ πξάμε θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί, ηεξεί ειεθηξνληθφ αξρείν, κε ηα αθφινπζα: 

α. Κεηξψν εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ – σθεινπκέλσλ. 

β. Κεηξψν Φνξέσλ (παξνρψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο) 

γ. Κεηξψν Θνηλσληθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Σν Θέληξν Θνηλφηεηαο γηα ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζήο  απφ ην ΔΠ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο 
ηεξεί ζε θπζηθφ αξρείν φζα έρνπλ αλαθεξζεί σο παξαδνηέα θαηά ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο θαη 
πηζηνπνηνχλ ην θπζηθφ αληηθείκελν. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

1. Θαηάινγνο κε ηνπο αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ Θέληξνπ. 

2. Ζκεξήζηα ππνγεγξακκέλα παξνπζηνιφγηα ζηειερψλ ηνπ Θέληξνπ. 

3. Ζκεξήζηεο θαξηέιεο θαηαγξαθήο εηζεξρνκέλσλ ζηε δνκή αλεμάξηεηα αλ είλαη σθεινχκελνη 

ή φρη. 

4. Αηνκηθέο εθζέζεηο ζηειερψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε σθεινχκελνπο. 

5. Έληππν θαη ςεθηαθφ πιηθφ ζπλαληήζεσλ – ζπλεξγαζηψλ δηθηχσζεο κε αλαθνξά ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, εκεξνκελία, εκεξήζηα δηάηαμε, έγγξαθα ζπκθσληψλ θιπ, 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο ελέξγεηαο. 
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6. Έληππν θαη ςεθηαθφ πιηθφ απφ δξάζεηο δεκνζηφηεηαο (θσηνγξαθίεο, θπιιάδηα, ιίζηεο 

ζπκκεηερφλησλ, ιίζηεο απνδεθηψλ, δηαλεκεζέλ πιηθφ απφ δξάζεηο, θηι). 

7. Τιηθφ πνπ παξάρζεθε απφ ηα ζηειέρε ηνπ Θέληξνπ. 

8. πκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη άιιεο ζπκβάζεηο πνπ ηπρφλ ιάβνπλ ρψξα ζην 

πιαίζην ηεο Πξάμεο. 

9. Κεληαίεο αλαθνξέο πξνφδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο σθεινχκελνπο ηνπο 

έξγνπ. 

 

Όζα απφ ηα πξναλαθεξφκελα απνηππψλνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, είλαη απνδεθηά σο 
ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο. 

Ιφγσ ηεο αλάγθεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηεο ηήξεζεο αξρείνπ ζην νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη επαίζζεηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ σθεινχκελσλ, δηθαίσκα πξφζβαζεο 
ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα έρνπλ κφλν νη ππάιιεινη ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο, ηνπ Παξαξηήκαηνο 
θαη ηεο Θνηλσληθήο Τπεξεζίαο πνπ είλαη  πηζηνπνηεκέλνη κέζσ εηδηθνχ θιεηδάξηζκνπ. 

 

Άξζξν 13  

Ηζρύο – Ρξνπνπνίεζε Θαλνληζκνύ 

1. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
Λέζηνπ. 

2. Ο παξψλ Θαλνληζκφο ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαηά ηελ έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ Θνηλφηεηαο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 
Χο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε ην κέινο ηεο ειάζζνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θα. Πειίηζε Υατδνχια δελ ζπκθσλεί δηαηππψλνληαο ηελ εμήο αηηηνινγία:” Τεθίδσ: 

ΘΑΡΑ. Γηαηί ε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ππνγξαθή είλαη ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο 
(Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. . Χο Ιατθή πζπείξσζε είκαζηε αληίζεηνη κε ηελ εκπινθή νπνηαζδήπνηε ΑΔ ζηηο 
ππνζέζεηο ησλ ΟΣΑ. 
 
Ζ  απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 89/2021. 
πληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 
 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                                                                                                                                        

 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

   (ΞΝΓΟΑΦΖ) 
 

Επγνχιαο Γεψξγηνο 
 

 ΡΑ ΚΔΙΖ 
(ΞΝΓΟΑΦΔΠ) 

          ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚ.ΠΚΒΝΙΗΝ 
 

 
 

            Επγνύιαο Γεώξγηνο 
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