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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 1/2017 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 
Αριθµός Απόφασης : 11/2017 

Περίληψη 
Περί της έγκρισης Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων. 
 
 Στον ΑΛΙΑΡΤΟ και ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σήµερα την 3η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα της 
εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 18:30, συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική Συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων, µετά από την αριθµ. 806/27/1/2017 
12:15:00 µµ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε στον καθένα 
χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα - Ν.3463/2006 .. 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου σε σύνολο (27) µελών ευρέθησαν παρόντες 
(20) ήτοι: 
 

Παρόντες 
1. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
2. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 
3. ΠΙΚΑΣΗ Ασηµίνα 
4. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
5. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
7. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
8. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστοµος 
9. ΠΕΛΩΝΗΣ Κων/νος 
10. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
11. ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης 
12. ΞΥ∆ΩΝΑΣ ∆ηµήτριος 
13. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ευάγγελος 
14. ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 
15. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος 
16. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
17. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 
18. ΜΠΑΛΟΚΑΣ Ηρακλής 
19. ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 
20. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Σωτήριος 
 

Απόντες 
1. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων 
2. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
3. ΚΟΛΕΣΣΙΑΣ Κων/νος 
4. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
5. ΣΤΑΘΗ Σταυρούλα 
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 
7. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν 
και κλήθηκαν νόµιµα. 
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Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν οι πρόεδροι ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αλιάρτου Κος  
∆αραµάρας Γεώργιος , Τοπικής Κοινότητας Mαυροµµατίου Κα ∆ρίτσα Ανθούλα    ,Τοπικής 
Κοινότητας  Ευαγγελίστριας Κος  Πισίνας ∆ηµήτριος , Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Κος 
Στάθης Απόστολος 
 
 Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Κα 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ Σωτηρία 
Παρόντος και του προσκληθέντος ∆ηµάρχου κ.Ντασιώτη Γεωργίου , ο Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος το 11ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης  στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Κα Λέτη η οποία είπε τα εξής:  

Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι , στο ∆ήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων συστήνεται Κέντρο 
Κοινότητας.  

Για την υλοποίηση του Έργου/Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, 
Άξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµισης της 
φτώχειας - ΕΚΤ» µε τίτλο ‘Κέντρα Κοινότητας’, απαιτείται η σύνταξη Εσωτερικού 
Κανονισµού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

Ο Κανονισµός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας και υλοποίησης του Κέντρου 
Κοινότητας του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων, σύµφωνα και µε την ΚΥΑ ∆23/ΟΙΚ. 14435-
1135/2016 – ΦΕΚ 854/30-3-2016 και τον Οδηγό Εφαρµογής της ΜΟ∆ ΑΕ 

Το πλήρες κείµενο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας αποτυπώνεται ως εξής: 
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Άρθρο 1: Ορισµός 

Στο ∆ήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων συστήνεται Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο 

Κοινότητας είναι µια νέα δοµή που θεσµοθετήθηκε µε τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) 

και την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. ∆23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις 

ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).  

Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυµένων υπηρεσιών τύπου 

“One Stop Shοp” , µε εξατοµικευµένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή 

συνεργώντας µε τη ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ∆ήµου, αποτελούν µία δράση 

«οµπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές 

που ήδη υλοποιούνται ή προγραµµατίζονται, όπως η καθολική εφαρµογή του Κοινωνικού 

Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, το πρόγραµµα του ΤΕΒΑ, οι ρυθµίσεις του Ν. 4320/2015 για την 

αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρµογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆ και την Γενική Γεαµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, κλπ 

 

Άρθρο 2: Σκοπός 

Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, είναι η περαιτέρω 

υποστήριξη του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής 

προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση 

και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες που 

υλοποιούνται στον ∆ήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων, συµπεριλαµβανοµένων των ∆ηµοτικών 

Ενοτήτων αυτού. 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των Κέντρων Κοινότητας εντάσσεται στο συνολικότερο 

στρατηγικό σχέδιο της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Εργασίας για τη δηµιουργία 

ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισµού (ΕΜ), ο οποίος θα συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής 

ένταξης, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρµογή τους και θα προσδιορίζει τις 5 

προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. 
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Άρθρο 3: Σήµανση και ∆ηµοσιότητα  

Η σήµανση του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, ακολουθεί 

υποχρεωτικά τους κανόνες δηµοσιότητας του ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου σε όλες τους τις ενέργειες: εξωτερική σήµανση, εσωτερικά και άλλα έντυπα, 

ανακοινώσεις, στον Τύπο κλπ. Για την διακριτή συµατοδότηση του Κέντρου θα 

χρησιµοποιηθεί το κάτωθι αναγνωριστικό. 

 
 

Άρθρο 4: Έκταση Εφαρµογής Κανονισµού 

1. Ο Κανονισµός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας και υλοποίησης του 

Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, σύµφωνα και µε 

την ΚΥΑ ∆23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 – ΦΕΚ 854/30-3-2016 και τον 

Οδηγό Εφαρµογής της ΜΟ∆ ΑΕ 

2. Οι διατάξεις της ΚΥΑ ∆23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 – ΦΕΚ 854/30-3-

2016 και του Οδηγού Εφαρµογής της ΜΟ∆ ΑΕ χρησιµοποιούνται ως βάση και πρότυπο για 

την σύνταξη του παρόντος κανονισµού και ορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την 

εφαρµογή του έργου σε όλα τα υποέργα της Πράξης. 

 
Άρθρο 5: Στόχοι – Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα 

Στόχοι του Κέντρου Κοινότητας είναι: 
• Η διευκόλυνση της Πρόσβασης όλων των κατοίκων του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

σε Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα 

• Η διευκόλυνση και σύνδεση των κατοίκων µε τις παροχές της Πολιτείας, τόσο τις άυλες 

όσο και τις υλικές. 

• H πληροφόρηση και η παραποµπή των δυνητικά δικαιούχων σε υπηρεσίες Πρόνοιας, 

Απασχόλησης και Καταπολέµησης της Φτώχειας 

• Η διασύνδεση κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο 

 
Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του έργου προβλέπονται να είναι: 

• Η δηµιουργία ενός κεντρικού σηµείου εξυπηρέτησης µιας στάσης για όλες τις 

κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

•  Η αρχική εκτίµηση αναγκών των δυνητικά ωφελουµένων και η παραποµπή τους στις 

αντίστοιχες υπηρεσίες και δοµές εξυπηρέτησης. 

• Η δικτύωση των υπηρεσιών που προσφέρουν κοινωνική υποστήριξη µε εφαρµογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τοπικά. 

ΑΔΑ: 6ΙΞΞΩΨ4-13Λ



• Η δικτύωση των Κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσιών του ΟΤΑ µε άλλες αντίστοιχες 

υπηρεσίες σε επίπεδο περιφέρειας, επικράτειας και Ε.Ε. 

 

Άρθρο 6: Ωφελούµενοι της Πράξης 

Ωφελούµενοι από την ενέργεια αναµένεται να είναι: 

1. Κατά προτεραιότητα οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα 

Αλληλεγγύης», 

2. Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέµβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και 

κατά προτεραιότητα άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισµού,  

3. Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισµού, 

4. Μετανάστες, 

5. ΑµεΑ, 

6. Ροµά και γενικότερα, 

7.  Ευπαθείς οµάδες πληθυσµού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό 

πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». 

Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου 

Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε µια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές 

οµάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες. 

Η εξυπηρέτηση των ωφελούµενων θα γίνεται επιτόπια στην έδρα του Κέντρου 

Κοινότητας από τα αρµόδια στελέχη του Κέντρου, µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος 

καταγραφής του Η∆ΙΚΑ, το οποίο θα διασυνδέεται µε τα αντίστοιχα συστήµατα 

συνεργαζόµενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρµόζουν προγράµµατα σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο ενώ κατά τη διάρκεια υλοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

πρόσθετες ηλεκτρονικές εφαρµογές για την διευκόλυνση της διασύνδεσης των υπηρεσιών 

του ΟΤΑ σε τοπικό επίπεδο. 

Το Κέντρο Κοινότητας αναλαµβάνει την υποδοχή και την αξιολόγηση των αιτηµάτων 

καθώς και την παραποµπή στις αντίστοιχες υπηρεσίες εφόσον απαιτείται. 
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Άρθρο 7: Φορείς Υλοποίησης 

Ο φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι: 

• Ο ∆ήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων, ο οποίος θα υλοποιήσει µε ίδια µέσα το µοναδικό 

Υποέργο 1,δηλαδή το Κέντρο Κοινότητας, της πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων».  

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου  που –κυρίως- εµπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης 

είναι , 

1. Το υπό σύσταση Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισµού & 

Αθλητισµού το οποίο εντάσσεται και εξυπηρετείται από την ∆/νση ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

2. H ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που έχει την 

ευθύνη των θεµάτων προσωπικού του µοναδικού Υποέργου 1 και την τήρηση των 

κανονισµών προµηθειών, των λογιστικών εγγραφών και των ταµειακών αναγκών του 

υποέργου της πράξης. 

Την εποπτεία και επικουρία του φυσικού αντικειµένου της Πράξης αναλαµβάνει: 

• Σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ.αριθµ. ∆23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 την εποπτεία της 

Πράξης (Άρθρο 1, §2), η οποία επιτυγχάνεται µε την συνδροµή των παρακάτω υπηρεσιών 

του: 

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των «Κέντρων Κοινότητας», σε ότι αφορά το φυσικό 

αντικείµενο (παρεχόµενες υπηρεσίες), ανήκει στη ∆/νση που ασκεί αρµοδιότητες Κοινωνικής 

Προστασίας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε ότι, δε, αφορά το οικονοµικό και διοικητικό 

αντικείµενο, στις αρµόδιες ∆/νσεις διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης του οικείου 

∆ήµου. 

2. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί ή/και λειτουργεί στον οικείο ∆ήµο η εν λόγω ∆/νση ή 

Κοινωνική Υπηρεσία, την εποπτεία του Κέντρου ασκεί η αντίστοιχη ∆/νση του ∆ήµου Έδρας 

δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας της, συνεπικουρούµενης από τους Κοινωνικούς Επιστήµονες 

άλλων δοµών ή κοινωνικών προγραµµάτων του ∆ήµου στον οποίο λειτουργεί το «Κέντρο 

Κοινότητας» 

ή του οικείου ΟΤΑ β΄ βαθµού 

3. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων έχοντας τον γενικό συντονισµό της Προγραµµατικής Συµφωνίας του που 

απαιτείται να συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2  της ανωτέρω ΚΥΑ και του ∆ήµου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων για τα Κέντρα Κοινότητας καθώς και για την συνέργεια και 

συµπληρωµατικότητα του έργου µε αντίστοιχα έργα. 
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4. Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας για τυχόν 

συντηρήσεις των υφιστάµενων ελάχιστων προδιαγραφών προσβασιµότητας και 

καταλληλότητας του κτιρίου του Κέντρου Κοινότητας. 

 

Άρθρο 8: Όργανα ∆ιοίκησης 

8.1. Ο ∆ήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων είναι ο Τελικός ∆ικαιούχος της Πράξης καθώς και ο 

συντονιστής και υπόλογος υλοποίησης του συνόλου των υποέργων του. 

8.2. Το Φυσικό Πρόσωπο που συντονίζει την υλοποίηση της Πράξης είναι ο 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγείται 

στο ∆.Σ. και στην ∆ιαχειριστική Αρχή µε την έγκριση της πράξης. 

8.3. Η ∆/νση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών αναλαµβάνει την εξωλογιστική 

διαχείριση του έργου και των υποχρεώσεων της Πράξης καθώς και την εισαγωγή των 

περιοδικών στοιχείων της Πράξης στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ). 

Επίσης αναλαµβάνει την λογιστική διαχείριση του έργου ορίζοντας στέλεχός του για την 

παρακολούθηση και τεκµηρίωση των δαπανών και εσόδων του έργου καθώς και την κατά το 

νόµο δήλωση των στοιχείων κίνησης του διακριτού λογαριασµού του έργου. Επιπλέον 

αναλαµβάνει την παρακολούθηση της Προγραµµατικής Σύµβασης για τα Κέντρα Κοινότητας 

µεταξύ του ∆ήµου Έδρας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας της, συνεπικουρούµενης από τους 

Κοινωνικούς Επιστήµονες άλλων δοµών ή κοινωνικών προγραµµάτων του ∆ήµου στον οποίο 

λειτουργεί το «Κέντρο Κοινότητας» ή του οικείου ΟΤΑ β΄ βαθµού και του ∆ήµου Αλιάρτου 

– Θεσπιέων 

8.4. Το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισµού & 

Αθλητισµού το οποίο εντάσσεται και εξυπηρετείται από την ∆/νση ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας, ορίζονται συγκεκριµένοι υπαλλήλοι οι 

οποίοι µε την φυσική παρουσία τους στο Κέντρο Κοινότητας συντονίζουν την εφαρµογή του 

υποέργου, υποστηρίζουν και κατευθύνουν του υπαλλήλους που απασχολούνται στο Κέντρο 

Κοινότητας, εγκρίνουν, παραλαµβάνουν και µεταβιβάζουν τα Παραδοτέα του υποέργου στον 

συντονιστή, και µεριµνούν για τη διασύνδεση και αµοιβαία συµφωνία των υποέργων της 

Πράξης µε θεσµικούς τρίτους φορείς που σχετίζονται µε την υλοποίηση των ενεργειών της 

όπως Κέντρα Υγείας, Νοσοκοµεία, ο ΟΑΕ∆, κτλ. 

Ο ∆ήµος σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλιάρτου αναλαµβάνει 

δράσεις συνοδευτικές όπως, Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθµοί, Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο κλπ. Το Κέντρο Κοινότητας είναι υποχρεωτικά το κεντρικό σηµείο που 
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πληροφορεί, υποδέχεται αιτήσεις και παραπέµπει στις προαναφερόµενες δοµές και παροχές 

κοινωνικού χαρακτήρα. 

Οι διευθύνσεις του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, δύναται να υποστηρίξουν µε πρόσθετα 

στελέχη τους τις ανάγκες της πράξης µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και έπειτα από έγκριση από την ∆ιαχειριστική 

Αρχή. 

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων περιγράφεται 

αναλυτικά στον παρόν κανονισµό σε εφαρµογή της σχετικής ΚΥΑ 

Ως υπόλογος υλοποίησης της πράξης, την ευθύνη υλοποίησης έχει ο ∆ήµος Αλιάρτου – 

Θεσπιέων. Η ∆/νση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ενηµερώνει περιοδικά την 

∆/νση ή Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Έδρας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας της, 

συνεπικουρούµενης από τους Κοινωνικούς Επιστήµονες άλλων δοµών ή κοινωνικών 

προγραµµάτων του ∆ήµου στον οποίο λειτουργεί το «Κέντρο Κοινότητας» ή του οικείου 

ΟΤΑ β΄ βαθµού για την εξέλιξη της πράξης στο πλαίσιο της προγραµµατικής συµφωνίας µε 

τον ∆ήµο. 

Ο υπεύθυνος της πράξης αποστέλλει στην ∆/νση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 

Υπηρεσιών τις Τριµηνιαίες Εκθέσεις, τις ετήσιες αξιολογήσεις και συµµετέχουν στην τελική 

έκθεση του έργου καθώς και τα πρωτότυπα παραστατικά ∆απανών πλην της µισθοδοσίας, 

επίσης καταθέτει Μηνιαία στοιχεία δαπανών για καταχώρηση στο Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΕΣΠΑ, τα στοιχεία του ∆ιακριτού τραπεζικού 

λογαριασµού και των στοιχείων του ετήσιου προϋπολογισµού µε τις αναµορφώσεις του που 

αφορά την πράξη «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων». 

 

Σηµείωση: Πέραν όσων προβλέπονται στο Σ∆Ε και στους Κανονισµούς των Ταµείων 

για τη διαδροµή ελέγχου στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, η εποπτεία και ο έλεγχος των ΚΚ 

ως προς το φυσικό (παρεχόµενες υπηρεσίες), οικονοµικό και διοικητικό αντικείµενο, 

ασκείται από τις αρµόδιες ∆/νσεις του ∆ήµου, σύµφωνα µε το Άρθρο 6.1 της οικείας ΚΥΑ 

για τον «καθορισµό ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (και µε 

σχετικές προβλέψεις για την περίπτωση που ο ∆ήµος δεν διαθέτει τις αντίστοιχες 

προβλεπόµενες ∆/νσεις στο Αρ. 6.2). 

Ο ∆ήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων εφαρµόζει διαδικασίες για τη διοίκηση και διαχείριση 

των Πράξεων. Με το Πιστοποιητικό 02212001 που εξέδωσε η TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ 

Μ.ΕΠ.Ε. (Αρ. ∆ιαπίστευσης 236-5 ΕΣΥ∆) τηρεί εγχειρίδιο διαδικασιών για την υλοποίηση 

έργων για την Προγραµµατική Περίοδο 2014 – 2020, ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 

ΑΔΑ: 6ΙΞΞΩΨ4-13Λ



ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3). Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν και τις διαδικασίες 

ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων.  

 

∆ιαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας  Παραδοτέων Έργου – 

Υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων» περιγράφεται ως εξής:  

Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από τον Μηχανισµό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της 

Πράξης, ο οποίος εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις εντός δέκα (10) 

ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. Ο Υπεύθυνος Έργου και οι απασχολούµενοι για 

την υλοποίηση του υποέργου οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις παρατηρήσεις του 

Μηχανισµού εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να 

επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και συµπληρωµένα. Η διαδικασία 

της επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές.  

 

Ο Μηχανισµός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης αξιολογεί τα παραδοτέα: 

• Βάσει της ανταπόκρισής τους στο φυσικό αντικείµενο του υποέργου έτσι όπως 

περιγράφεται στο Τ.∆.Π. και στην παρούσα απόφαση, όσον αφορά στα ποσοτικά 

και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 

• Βάσει του προσδιορισµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. 

• Βάσει της προσδιορισµένης µεθοδολογίας υλοποίησης. 

 

Ο Μηχανισµός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης µπορεί µετά την εξέταση των 

παραδοτέων :  

• Να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει 

παρεκκλίσεις κατά τα ανωτέρω. 

• Να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν 

την καταλληλότητά του να χρησιµοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του 

υποέργου. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλει παρατηρήσεις όπου περιγράφονται 

µε σαφήνεια οι συστάσεις του, κατά την ανωτέρω διαδικασία παρατηρήσεων η 

οποία µπορεί να επαναληφθεί έως δύο (2) φορές. 
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Ο Μηχανισµός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, εφόσον διαπιστώσει την 

ανταπόκριση των παραδοτέων στις απαιτήσεις της παρούσας, προβαίνει στην παραλαβή των 

επιµέρους παραδοτέων ή του συνολικού έργου και συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα 

παραλαβής εις τριπλούν και τα διαβιβάζει την αρµόδια υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση. 

 

∆ιαχείριση και Τήρηση Στοιχείων Υποέργου - ∆ιαδικασίες λειτουργίας Οµάδας 

Έργου 

Οι διαδικασίες διαχείρισης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Υποέργου 

περιγράφονται αναλυτικά στο Πιστοποιητικό 02212001 που εξέδωσε η TUV AUSTRIA 

ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠ.Ε. (Αρ. ∆ιαπίστευσης 236-5 ΕΣΥ∆)  για το ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Η 

Οµάδα Έργου συµµετέχει στις διαδικασίες διαχείρισης του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου µε τις εξής αρµοδιότητες: 

� Τηρεί και ενηµερώνει τον φάκελο Πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

� Τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε φακέλους ανά 

Υποέργο, για διάστηµα τουλάχιστον τριών (03) ετών µετά το κλείσιµο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, δηλαδή κατ’ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2023. Το 

ανωτέρω διάστηµα µπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών 

είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής. 

 

 

• Οι διαδικασίες ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των 

δηµοσίων συµβάσεων 

Οι διαδικασίες ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών καθώς και το υφιστάµενο θεσµικό 

πλαίσιο αποτυπώνονται στο Πιστοποιητικό 02212001 που εξέδωσε η TUV AUSTRIA 

ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠ.Ε. (Αρ. ∆ιαπίστευσης 236-5 ΕΣΥ∆)  για το ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων. 

 

• Αρµόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση - παραλαβή του 

Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου  

Για την προπαρασκευή της Πράξης καθώς και την  υλοποίηση του Υποέργου συµµετέχουν 

συλλογικά όργανα καθώς και συναρµόδιες υπηρεσίες όπως αυτά ρυθµίζονται από το θεσµικό 

πλαίσιο των ΟΤΑ και τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του ∆ήµου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων (ΦΕΚ 2231/Β/2011). Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης 
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στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» για τη λειτουργία  «Κέντρο 

Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων». Οι ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου  που θα συµµετέχουν 

στην υλοποίηση του Υποέργου, τόσο προπαρασκευαστικά όσο και κατά την παρακολούθηση 

για τρία (3) έτη είναι η ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών. Συµπληρωµατικά για 

την απρόσκοπτη λειτουργία του Υποέργου θα λειτουργεί Μηχανισµός Πιστοποίησης 

Εκτέλεσης της Πράξης ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας 

και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος του Υποέργου 

καθώς και Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών, η οποία θα εξασφαλίζει την ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των δωρεών / χορηγών (τρόφιµα, είδη παντοπωλείου κ.α.) Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανά φάση του υποέργου οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες. 
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Άρθρο 9: Αντικείµενο του Κέντρου Κοινότητας 

Το «Κέντρο Κοινότητας» λειτουργεί υποχρεωτικά µε τις κάτωθι αρµοδιότητες: 

9. 1. Υποδοχή – Ενηµέρωση − Υποστήριξη των πολιτών. 

• Πληροφόρηση ή/και παραποµπή των πολιτών σχετικά µε τα προγράµµαταπρόνοιας 

και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

(πχ. Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, προγράµµατα του «Ταµείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες που 

συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, προγράµµατα της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κλπ). 

• Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράµµατα. Τα 

«Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες 

κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραµµα «Κοινωνικό Εισόδηµα 

Αλληλεγγύης», τόσο για την ορθή συµπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόµιση 

και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών. Ενδεικτικά η 

θεµατική κατανοµή των προσφερόµενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας του 

∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων  περιγράφεται στο παρακάτω γράφηµα, 
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9.2. Υπηρεσίες που παρέχονται 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου είναι ενδεικτικά οι 
κάτωθι, 
 
 
 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

Ενέργεια Εξειδίκευση 

Παροχή γενικής συµβουλευτικής 

υποστήριξης για την ένταξη στην 

αγορά 

εργασίας, υπηρεσίες επαγγελµατικού 

προσανατολισµού κ.α. 

• Μέγιστος αριθµός 5 ατοµικών ή 

οµαδικών συνεδριών µε σκοπό την 

αρχική εκτίµηση αναγκών και την 

τεκµηρίωση της παραποµπής του 

ενδιαφερόµενου προς τις δηµόσιες 

υπηρεσίες απασχόληση ή τους φορείς που 

παρέχουν δωρεάν αντίστοιχες υπηρεσίες 

• Στην περίπτωση ενίσχυσης οµάδων 

ωφελουµένων που ενδιαφέρονται για την 

κοινωνική οικονοµία, επιτρέπεται να 

γίνονται περισσότερες συνεδρίες (µέγιστο 

20 συνεδρίες κατ’ άτοµο) σε συνεργασία 

µε φορέα ή  υπηρεσία για την 

απασχόληση 

Ενέργειες στήριξης της ένταξης σε 

δράσεις 

∆ηµιουργικής απασχόλησης και 

µαθησιακής στήριξης παιδιών 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε 

συνέργεια µε τους φορείς που τα 

υλοποιούν στα όρια του ∆ήµου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων 

• Συµπλήρωση αιτήσεων και 

διαµεσολάβηση για την ένταξη σε 

ενέργειες δηµιουργικής απασχόλησης 

εφόσον ο αιτών/ η αιτούσα αδυνατεί να 

υποβάλλει αίτηση µόνος του/της. 

• Συνεργασία µε τα νοµικά πρόσωπα του 

∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων για τη 

διάθεση θέσεων δηµιουργικής 

απασχόλησης για οικογένειες που 

πλήττονται από φτώχεια 

Προγράµµατα για συνδροµή στη 

δηµιουργία 

• Ενηµέρωση για τα προγράµµατα της 

ΓΓΝΓ, τις προσκλήσεις του Erasmus+, 
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ευκαιριών για νέους, π.χ. 

επαγγελµατικός 

προσανατολισµός για εφήβους, 

βελτίωση 

δεξιοτήτων, πολιτισµικές 

δραστηριότητες, 

προγράµµατα νεανικής συµµετοχής και 

στήριξης, σε συνεργασία µε το 

Συνήγορο του Παιδιού και άλλες 

υπηρεσίες και δοµές 

τις δραστηριότητες της ∆ΗΚΕΑΛ για 

νέους 

• Συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού 

για θέµατα διασφάλισης της ισότιµης 

πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες για 

τα παιδιά του νέους και τους εφήβους 

(αφορά και Ροµά). 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε σκοπό την 

αναζήτηση και ενηµέρωση των 

δυνητικά δικαιούχων των υπηρεσιών 

κοινωνικής προστασίας του ∆ήµου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων για τις παροχές 

του προνοιακού συστήµατος ώστε να 

διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε 

αγαθά και υπηρεσίες καθολικού 

χαρακτήρα. 

• ∆ραστηριότητες ενεργητικής αναζήτησης 

ωφελουµένων και ενηµέρωσης του 

πληθυσµού για τις δυνατότητες στήριξης 

από την Πολιτεία των ατόµων και 

οικογενειών που πλήττονται από φτώχεια 

και ιδιαίτερα από ακραία φτώχεια 

Μεικτές δράσεις για την 

κοινωνικοποίηση και την κοινωνική 

ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι 

αποκλειστικά) για µαθητές ΑµεΑ, 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, Ροµά 

και Μετανάστες 

• Οι δράσεις για τους Ροµά παρέχονται από 

το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου 

• Οι δράσεις για τα ΑµεΑ παρέχονται από 

το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία και 

µε την ∆ΗΚΕΑΛ που λειτουργεί 

αντίστοιχες δοµές ή µε άλλα 

προγράµµατα που λειτουργούν στην 

περιοχή µε ευθύνη του ΟΤΑ. 

Παροχή ενηµερωτικής συνδροµής για 

θέµατα νοµικού χαρακτήρα σε σχέση 

µε τις παρεχόµενες δυνατότητες, 

όργανα, διαδικασίες κλπ 

• Κέντρο Κοινότητας στηρίζει επίσης  τους 

ωφελούµενους µε Ρόµικη καταγωγή σε 

θέµατα µη ισότιµης πρόσβασης σε αγαθά 

και υπηρεσίες σε συνεργασία µε τον 

Συνήγορο του Πολίτη 

Πρόσβαση στη διανοµή βασικών Το Κέντρο Κοινότητας: 
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αγαθών • Υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις 

ένταξης στο πρόγραµµα ΤΕΒΑ για όσους 

ωφελούµενους απευθύνονται σε αυτό 

• Παραλαµβάνει αιτήσεις και επιδίδει 

δελτίο πρόσβασης στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο µετά από απόφαση 

Ανάπτυξη ∆ικτύου Εθελοντισµού που 

είτε θα συνδράµει το προσωπικό του 

«Κέντρου Κοινότητας» κατά 

περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία 

του συντονιστή του Κέντρου και µε 

βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, 

είτε θα  συµβάλλει στις δράσεις 

των υπολοίπων δοµών  αντιµετώπισης 

της 

φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον 

έλεγχο του τακτικού προσωπικού. 

Το Κέντρο Κοινότητας συνάπτει πρωτόκολλα 

συνεργασίας µε εθελοντικούς φορείς- παρόχους 

δωρεάν στήριξης σε άτοµα που διαβιούν σε 

συνθήκες φτώχειας. 

Ενδεικτικές ενέργειες αυτού του χαρακτήρα: 

• Συνέργεια µε Κοινωνικά Φροντιστήρια 

• Με Κουζίνες Αλληλεγγύης 

 

 

• Οι παραπάνω υπηρεσίες που αναφέρονται και στο κανονιστικό πλαίσιο των 

Κέντρων Κοινότητας δύναται να επεκταθούν ή να εξειδικευθούν περαιτέρω, 

ανάλογα µε τις τεκµηριωµένες ανάγκες των ωφελουµένων, την σύµφωνη γνώµη της 

διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

• Η αρχική αίτηση βασικής υλικής και άλλης συνδροµής προς το ΚΚ µπορεί να γίνει µε 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο: τηλεφωνικά, µε email, µε αυτοπρόσωπη παρουσία, µε 

παραποµή ή άλλο τρόπο γνωστοποίησης των βασικών –τουλάχιστον- στοιχείων του 

ωφελούµενου (ονοµατεπώνυµο, ΑΜΚΑ/ΑΦΜ/Α∆Τ, αίτηµα). 

• Η λήψη της οριστικής απόφασης βασικής και άλλης συνδροµής απαιτεί την 

αυτοπρόσωπη παρουσία του ωφελούµενου και αν κρίνεται απαραίτητο η κατ’ οίκον 

επίσκεψη στην οικία του ωφελούµενου. 

• Για την οποιαδήποτε θετική απόφαση υπέρ του αιτήµατος του ωφελουµένου 

απαιτείται η διαρκής συνεργασία µε τους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας. Η 

έλλειψη συνεργασίας, διάθεσης ή απόκρυψης βασικών στοιχείων για τη λήψη 

απόφασης συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης 
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• Το Κέντρο Κοινότητας οφείλει να υπενθυµίζει στον ωφελούµενο τις ελλείψεις της 

αίτησής του και να ανανεώνει το χρόνο διερεύνησης της αίτησης µε την προσκόµιση 

των απαραίτητων στοιχείων. 

• ∆εν γίνονται δεκτά για συνεδρίες άτοµα που βρίσκονται υπό την επήρεια 

ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Στις περιπτώσεις αυτές θα δίνεται νέο ραντεβού µε 

την προϋπόθεση ο ωφελούµενος να προσέρχεται νηφάλιος. ∆εν τίθεται όριο στο πόσες 

φορές µπορεί να γίνει επανάληψη των ραντεβού: η µοναδική του συνέπεια είναι η 

καθυστέρηση της παροχής βασικής ή άλλης συνδροµής για τον ωφελούµενο. 

• Τα έντυπα που χρησιµοποιούνται για την υποδοχή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των αιτηµάτων των ωφελουµένων του Κέντρου Κοινότητας τυποποιούνται από την 

∆/νση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων  µε 

την σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας του ∆ήµου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων και αναθεωρούνται ετησίως στα πλαίσια του ΕΛΟΤ 1429:2008 που 

εφαρµόζει ο ∆ήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

 

9.3. ∆ιαρκής Συνεργασία µε υπηρεσίες και δοµές προνοιακού χαρακτήρα 

• Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε άλλες δοµές και υπηρεσίες που 

παρέχονται στα γεωγραφικά όρια του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων π.χ. Κοινωνικά 

Φροντιστήρια,  Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθµοί, Προγράµµατα για 

Ηλικιωµένους, Προγράµµατα για Μετανάστες κλπ. Οι Ροµά που απευθύνονται για 

εξυπηρέτηση στο Κέντρο Κοινότητας εξυπηρετούνται στο Κέντρο Κοινότητας. Σε 

ιδιαίτερες περιπτώσεις που απαιτείται εξακολουθητική δουλειά µε τον ωφελούµενο 

ή/και το αίτηµα αφορά θέµατα συνηγορίας ή πρόσβασης παιδιών στο σχολείο  

•  Το «Κέντρο Κοινότητας» ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

αιτούντων/ωφελουµένων, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των 

ωφελουµένων. 

 

9.4. ∆ιαρκής Συνεργασία µε υπηρεσίες και δοµές προώθησης της απασχόλησης 

• Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕ∆) 

για την ένταξη των ωφελούµενων σε προγράµµατα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, 

επιµορφωτικά σεµινάρια β) σε φορείς αρµόδιους για την εφαρµογή προγραµµάτων της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 
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Άρθρο 10: Θέσεις και ρόλοι 

Το Κέντρο Κοινότητας υλοποιείται µε ίδια µέσα του Τελικού δικαιούχου. Για την υλοποίηση 

του φυσικού αντικειµένου της Πράξης θα απασχοληθούν: 

• 2 υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου που θα προσληφθούν αποκλειστικά 

για τις ανάγκες του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πρόσκληση 19/27-06-2016 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στον οδηγό εφαρµογής της Πράξης της ΜΟ∆ 

ΑΕ µε ενδεικτικές ειδικότητες. 

 

Πρόσθετες συµβάσεις και συνεργασίες 
• Επιπρόσθετα, το Κέντρο Κοινότητας και τα Παραρτήµατά του δύναται να συνάψει 

συµβάσεις έργου ή κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (π.χ. νοµικές 

συµβουλές, υπηρεσίες υγείας όπου αυτές προβλέπονται ρητά). 

• ∆ύναται επίσης µε τον ίδιο τρόπο να απασχολήσει βοηθητικό προσωπικό ή να συνάψει 

συµβάσεις για την εξασφάλιση της φύλαξης, της ασφάλειας, της καθαριότητας κλπ, 

ανάλογα µε τις ανάγκες του Κέντρου, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ ή σύµβαση έργου. 

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. 

• Κάθε Κέντρο δύναται να έχει παραπάνω από ένα άτοµο ανά ειδικότητα, ανάλογα µε 

τις ανάγκες της περιοχής παρέµβασης. Το απαιτούµενο προσωπικό για την υλοποίηση 

της πράξης, προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 

θεσµικού πλαισίου και ειδικότερα του Ν. 2190/1994 όπως κάθε φορά ισχύει, για τους 

φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του. 

•  Ο δήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων οφείλει να µεριµνά για την επιµόρφωση και τη συνεχή 

υποστήριξη των στελεχών του «Κέντρου Κοινότητας» µέσω ειδικών προγραµµάτων 

της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και άλλων 

ενδεδειγµένων σεµιναρίων, καθώς και για την ενηµέρωσή τους επί εξειδικευµένων 

θεµάτων που αφορούν σε άτοµα τα οποία πλήττονται από πολλαπλό κοινωνικό 

αποκλεισµό. Επίσης, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του 

∆ήµου Λεβαδέων, δύναται να διοργανώνει σεµινάρια για το προσωπικό σε συνεργασία 

µε το ΕΚ∆∆Α. 
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• Το Σχήµα ∆ιοίκησης του Υποέργου  

Το σχήµα ∆ιοίκησης του Υποέργου περιλαµβάνει τέσσερεις (4) διακριτές οντότητες: 
� τον Μηχανισµό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, που αποτελεί τον ελεγκτικό 

µηχανισµό παρακολούθησης του Υποέργου και της Πράξης συνολικά 

� τον Υπεύθυνο Έργου 

� τον/την Κοινωνικό Λειτουργό - συντονιστής του υποέργου 

� τον/την Ψυχολόγο 

� το Βοηθητικό προσωπικό της ∆οµής 

 
Αναλυτικότερα: 
Ο Μηχανισµός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης  
Ορίζεται από τον ∆ικαιούχο µε απόφαση που λαµβάνεται από ∆Σ του ∆ήµου. Ο Μηχανισµός 

έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

� Παρακολουθεί και ελέγχει τα παραδοτέα της Πράξης 

� Παρακολουθεί την εξέλιξη του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 

� Έχει την ευθύνη για την διασφάλιση της ποιότητας του έργου (παραγόµενα παραδοτέα, 

έγγραφα, κ.α.) 

 
Ο  Υπεύθυνος Έργου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

� Έχει την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση της Πράξης και του αποτελέσµατος, καθώς 

και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη 

νοµιµότητα και κανονικότητά τους 

� Συντονίζει και έχει την ευθύνη για τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

Πράξης  

� Εισηγείται προς τα συλλογικά όργανα (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Οικονοµική Επιτροπή 

κα.) τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται 

� Ενηµερώνει τα συλλογικά όργανα (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Οικονοµική Επιτροπή κα.) ως 

προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα 

διαχείρισης, των αρµόδιων εθνικών οργάνων και των αρµόδιων οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

� Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία και τη συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία που 

ασκεί καθήκοντα διαχείρισης 

� Είναι Υπεύθυνος για τη σύνταξη των και τροποποίηση των Σχεδίων Υλοποίησης Με 

Ίδια Μέσα υποέργου και Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης σε συνεργασία µε τα στελέχη της 

∆οµής. 
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� Προετοιµάζει και υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και 

παρακολούθησης της πράξης έγγραφα 

 
O/Η Κοινωνικός Λειτουργός (Συντονιστής/τρια): 

� Καταρτίζει σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα στελέχη του Κέντρου και της κοινωνικής 

υπηρεσίας το Σχέδιο Λειτουργίας του Κέντρου στο οποίο γίνεται αναφορά στα 

καθήκοντα και τα όρια δράσης του κάθε στελέχους 

� Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας (επιχειρησιακό πλάνο) του Κέντρου 

� Έχει την ευθύνη συντονισµού του προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρο, µε σκοπό 

την επίτευξη των στόχων 

� Έχει εν γένει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας του Κέντρου, µε σκοπό την 

επίτευξη των στόχων 

� 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 κλπ) 

� 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 

 
Ο/Η Ψυχολόγος: 

� Αναλαµβάνει την υποδοχή & διαχείριση περιστατικών που χρήζουν ψυχολογικής 

στήριξης 

� Συµβάλλει στην διάγνωση και διενεργεί ψυχολογικές αξιολόγησης (τεστ και άλλες 

µεθόδους ψυχολογικής εκτίµησης) 

� Αναλαµβάνει την αρµοδιότητα παροχής ψυχολογικής στήριξης µέσα από ατοµικές και 

οµαδικές συνεδρίες καθώς επίσης και συνεδρίες οικογένειας όπου απαιτείται 

� 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 
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� Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας και της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας για τον προσδιορισµό και κάλυψη των αναγκών και των ψυχοκοινωνικών 

προβληµάτων των ωφελούµενων 

� 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, του τµήµατος κοινωνικής πολιτικής και 

∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του δήµου έδρας του Νοµού 

καθώς και µε όποια  άλλη δοµή, Υπηρεσία ή Φορέα απαιτείται, για την προώθηση της 

εκπαίδευσης των ενηλίκων, την προώθηση και σύνδεση περιστατικών µε µονάδες 

ψυχικής υγείας, όπου αυτό κριθεί σκόπιµο 

� Έχει την ευθύνη τήρησης βιβλίου/ εισαγωγής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα, 

µε το ιστορικά, τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα της ψυχολογικής αξιολόγησης 

από κάθε συνεδρία 

 
Το Βοηθητικό προσωπικό: 

� Υποστηρίζει την οµαλή λειτουργία της ∆οµής και τις όλες διαδικασίες για τη 

συντήρηση αυτού 

� Συµβάλλει στη διαδικασία υποδοχής ωφελουµένων 

� Φροντίζει τα είδη που προέρχονται από «δεύτερο χέρι» να είναι σε άριστη κατάσταση 

� Μεριµνά για τη διανοµή των παρεχόµενων αγαθών/προϊόντων 

� Συµµετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση µε 

την κοινότητα. Τηρεί το αρχείο εθελοντών και ενηµερώνει το βιβλίο δωρεών 

� Συµµετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των εθελοντών 

 

Άρθρο 11: Ωράριο Λειτουργίας 

1. Το «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων» λειτουργεί από ∆ευτέρα έως  

Παρασκευή µε ωράριο ηµερήσιας λειτουργίας 9:00 -  17:00,  προκειµένου να εξυπηρετεί 

τους 

πολίτες στο µεγαλύτερο δυνατό χρονικό εύρος. 

2. ∆εν επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου του Κέντρου Κοινότητας εάν δεν διασφαλίζεται 

η ταυτόχρονη παρουσία 2 τουλάχιστον στελεχών σε κάθε δοµή της Πράξης για λόγους 

ασφαλείας του προσωπικού και προστασίας των δικαιωµάτων των ωφελουµένων. 
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Άρθρο 12: ∆ιαδικασίες ένταξης στις παρεχόµενες υπηρεσίες 

Υποβολή Αιτήµατος 

• Για τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε εφαρµογή εθνικών προγραµµάτων 

στήριξης των ατόµων που πλήττονται από φτώχεια (π.χ. ΚΕΑ, ΤΕΒΑ) και 

διαχειρίζονται µέσω του Η∆ΙΚΑ εφαρµόζονται οι εθνικοί κανόνες και δεν δύναται να 

λαµβάνονται µέσω τηλεφώνου ή e-mail, δύναται όµως πρόσωπο µε τη ρητή 

εξουσιοδότηση του αιτούντος να υπογράψει την αίτηση. 

• Για τις λοιπές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την παροχή πληροφοριών ή για την 

παραποµπή σε τρίτους φορείς και υπηρεσίες το αρχικό αίτηµα δύναται να υποβληθεί 

τηλεφωνικά µε φαξ ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Στην περίπτωση αυτή το στέλεχος 

του Κέντρου Κοινότητας αναλαµβάνει να συµπληρώσει τα στοιχεία αυτά στο έντυπο 

υποδοχής του Κέντρου Κοινότητας. 

Αξιολόγηση αιτήµατος 

• Τα αιτήµατα προς το Κέντρο Κοινότητας θα αξιολογούνται στο µέγιστο εντός 15 

ηµερολογιακών ηµερών από τη στιγµή της καταχώρησης της αίτησης. Ο χρόνος 

απόκρισης για τα προγράµµατα για τα οποία η αίτηση γίνεται µέσω Η∆ΙΚΑ, 

εξαρτάται από τους χρόνους απόκρισης των εθνικών αυτών υπηρεσιών. 

• Στην εβδοµαδιαία συνάντηση στελεχών του Κέντρου χρεώνεται ο αντίστοιχος 

χειριστής για την εξυπηρέτηση του αιτήµατος µε ευθύνη του υπευθύνου υλοποίησης 

του Κέντρου Κοινότητας. 

• Ο χειριστής αξιολογεί το αίτηµα, διερευνά τα απαιτητά στοιχεία και συντάσσει 

έκθεση την οποία κοινοποιεί στον αιτούντα. 

• Ο χειριστής έχει τη διακριτική ευχέρεια να αρχειοθετήσει το αίτηµα εάν τεκµηριωθεί 

η έλλειψη συνεργασίας ή η απόκρυψη στοιχείων εκ µέρους του αιτούντα. Στην 

περίπτωση αυτή εκδίδεται έγγραφο απόρριψης του αιτήµατος το οποίο κοινοποιείται 

στον αιτούντα. 

 

Έντυπα και διαδικασίες 

• Τα απαραίτητα τυποποιηµένα έντυπα και λειτουργίες ροής των εργασιών  θα πρέπει να είναι 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 σύµφωνα µε το οποίο είναι πιστοποιηµένοι τόσο ο 

∆ήµος Αλιάρτου -  Θεσπιέων. Ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα του 

παρόντος κανονισµού τα έντυπα. 

• ΕΝ100 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

• ΕΝ101 ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
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• ΕΝ102 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

• ΕΝ103 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΙΑ ΟΜΑ∆Α 

• ΕΝ104 ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 

• ΕΝ105 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

• ΕΝ106 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

• ΕΝ107 ΕΚΘΕΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

• ΕΝ108 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

• Τα έντυπα του Κέντρου Κοινότητας θα δηµιουργούνται και θα αναµορφώνονται µε 

δυναµικό τρόπο, αντίστοιχα µε τις απαιτήσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών σε εθνικό ή/και 

τοπικό επίπεδο. 

• Την ευθύνη προετοιµασίας και των ετήσιων βελτιώσεων των εντύπων διαχείρισης των 

αιτήσεων, της παρακολούθησης της πορείας των ωφελουµένων, του κλεισίµατος του 

αιτήµατος και της µεταπαρακολούθησής του, των εντύπων οικονοµικής διαχείρισης της 

Πράξης ή/και των εντύπων συλλογής στοιχείων εξέλιξης του έργου που απαιτεί ο 

χρηµατοδότης έχει η το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – 

Πολιτισµού & Αθλητισµού το οποίο εντάσσεται και εξυπηρετείται από την ∆/νση 

∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  µε τη σύµφωνη γνώµη της αντίστοιχης 

διεύθυνσης του ∆ήµου έδρας. 

 

∆ικαιώµατα και τις υποχρεώσεις ωφελούµενων  

∆ικαιώµατα Υποχρεώσεις  

• Όλοι οι δυνητικά ωφελούµενοι που 

προσέρχονται για την παροχή 

οποιασδήποτε βοήθειας, έχουν 

ισότιµη πρόσβαση και µεταχείριση 

ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, εθνικότητας, ηλικίας, 

σεξουαλικού προσανατολισµού, 

χώρας 

προέλευσης,  κ.τ.λ. 

• Για τα άτοµα µε αναπηρίες 

απαιτούνται µέσα διευκόλυνσης της 

ισότιµης πρόσβασής τους στις 

• Οι δυνητικά ωφελούµενοι οφείλουν να 

δίνουν σωστές πληροφορίες. 

Απαγορεύεται να δίνονται αποδεδειγµένα 

εν γνώσει τους ψευδείς, ανακριβείς ή 

ελλιπείς πληροφορίες, προκειµένου να 

λάβουν ή να βοηθηθεί κάποιος άλλος για 

να λάβει βοήθηµα που δεν δικαιούται. 

• Οι δυνητικά ωφελούµενοι οφείλουν να 

συνεργάζονται µε το προσωπικό του ΚΚ. 

Να δίνουν ακριβείς πληροφορίες στα 

αιτήµατα προς την υπηρεσία για να 

διευκολύνεται η εξακρίβωση της 
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υπηρεσίες και παροχές του Κέντρου 

Κοινότητας  

• Για τα άτοµα µε εµφανείς ελλιπείς 

γνώσης γραφής και ανάγνωσης 

υποχρεούνται οι υπάλληλοι να 

συµπληρώνουν για λογαριασµό 

του/της την αίτηση όπως επιβάλλει 

και η εθνική νοµοθεσία  

• Οι δυνητικά ωφελούµενοι έχουν 

δικαίωµα να υποβάλλουν 

οποτεδήποτε αίτηση η οποία και 

πρωτοκολλείται ανεξαρτήτως αν το 

αίτηµα θα απορριφθεί ή όχι. 

• Οι δυνητικοί ωφελούµενοι έχουν 

δικαίωµα στην προστασία και 

διασφάλιση των προσωπικών τους 

δεδοµένων. Στα πλαίσια της 

εφαρµογής το ίδιου νόµου έχουν 

δικαίωµα λήψης δωρεάν αντιγράφου 

των εγγράφων του φακέλλου τους 

εφόσον δεν αναγράφονται σε αυτά 

στοιχεία άλλων πολιτών . 

• Οι δυνητικά ωφελούµενοι έχουν 

δικαίωµα στην εύλογη χρονικά 

αξιολόγηση του αιτήµατός τους το 

οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τις 15 ηµέρες. Στην 

περίπτωση που η οριστική λήψη 

απόφασης εξαρτάται από αποφάσεις 

τρίτων φορέων το Κέντρο 

Κοινότητας οφείλει στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα να ενηµερώσει τον-την 

αιτούν/ούσα για την εξέλιξη του 

επιλεξιµότητας. Εάν ωφελούµενος 

αρνηθεί να συνεργαστεί για την 

εξακρίβωση της επιλεξιµότητας σας, οι 

παροχές µπορεί να µην δοθούν ή να 

διακοπούν µέχρι να καταστεί δυνατή η 

συνεργασία. 

• Οι ωφελούµενοι αποδέχονται τη 

διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων 

τους σε όλους τους φορείς που κρίνονται 

απαραίτητοι για τη διεκπεραίωση του 

αιτήµατός τους ή που απαιτούνται από το 

πλαίσιο λειτουργίας της Πράξης. 

• Οι ωφελούµενοι θα πρέπει να αναφέρουν 

τις οποιοσδήποτε αλλαγές. 

Ενδεικτικά: 

• Αλλαγή διεύθυνσης 

• Μεταβολή της οικογενειακής 

κατάστασης 

• Αλλαγή αριθµού ατόµων στο 

νοικοκυριό 

• Παιδί που γίνεται 18 ετών 

• Αλλαγή στο εισόδηµα (κέρδισε και 

µη 

δεδουλευµένα) 

• Μεταβολή στους πόρους 

εισοδήµατος 

• Αλλαγή στην απασχόληση. 

• Οι ωφελούµενοι θα πρέπει να 

προσέρχονται στις προκαθορισµένες 

συναντήσεις µε το προσωπικό του 

Κέντρου εγκαίρως. Η προσέλευση 

κάτω από επήρεια ουσιών συνιστά 

λόγο ακύρωσης της συνάντησης και 
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αιτήµατος. Αντίστοιχα, η έλλειψη 

στοιχείων και συνοδευτικών 

εγγράφων εκ µέρους του αιτούντα 

δεν αιτιολογεί αυτόµατη απόρριψη αν 

δεν προηγηθεί η έγγραφη ενηµέρωση 

έλλειψης στοιχείων και ορισµός νέας 

προθεσµίας υποβολής των 

συµπληρωµατικών εγγράφων. 

ορισµού νέου ραντεβού. 

• Οι ωφελούµενοι αποδέχονται 

υποχρεωτικά την κατ’ οίκον 

επίσκεψη των στελεχών του Κέντρου 

Κοινότητας για τη σύνταξη 

κοινωνικών εκθέσεων οι οποίες είναι 

απαραίτητες για τη λήψη απόφασης 

επί του αιτήµατός των. 

 

Άρθρο 13: Προστασία ∆εδοµένων ευαίσθητου και προσωπικού χαρακτήρα 

Οι ∆ιαδικασίες τήρησης αρχείου και ατοµικών φακέλων των ωφελούµενων, βρίσκονται 

σε υποχρεωτική συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 2472/1997 και τήρηση αρχείου 

κοινωνικών ιστορικών και συνεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συµβουλευτικής δράσης, 

στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του επιστηµονικού απορρήτου. 

Η κοινή χρήση των αρχείων και των πληροφοριών µεταξύ φορέων και των 

επαγγελµατιών, και µέσα σε ένα γραφείο πολλαπλών χρήσεων, υπόκειται σε ηθικές 

απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου. Οι 

ωφελούµενοι των υπηρεσιών έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που 

καταγράφονται σχετικά µε αυτούς, µε επιφύλαξη για την διατήρηση των δικαιωµάτων άλλων 

ατόµων στην ιδιωτική ζωή και το απόρρητο. 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να: 

α) σέβονται τα δικαιώµατα των χρηστών υπηρεσιών στη βάση της εµπιστοσύνης, της 

ιδιωτικής ζωής, την αξιοπιστία και την εµπιστευτικότητα και την υπεύθυνη χρήση των 

πληροφοριών που λαµβάνονται από ή για αυτούς 

β) να τηρούν την αρχή ότι οι πληροφορίες που δίνονται για ένα σκοπό δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για διαφορετικό σκοπό, χωρίς την άδεια του πληροφοριοδότη 

γ) συµβουλεύονται τους ωφελούµενους σχετικά µε τις προτιµήσεις τους όσον αφορά τη 

χρήση των πληροφοριών που τους αφορούν 

δ) µην αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες παρά µόνο µε τη συγκατάθεση του 

ωφελούµενου ή εξουσιοδοτηµένου ατόµου, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 

σοβαρού κινδύνου για τον ωφελούµενο, των εργαζοµένους, άλλα πρόσωπα της 

οικογένειας ή της κοινότητας 

ε) να διασφαλίζουν, στο µέτρο που είναι στην δικαιοδοσία τους, ότι τα αρχεία, είτε 

χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά, αποθηκεύονται µε ασφάλεια, προστατεύονται από µη 
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εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, και δεν µεταβιβάζονται, µε το χέρι ή µε ηλεκτρονικά µέσα, 

σε περιοχές όπου η πρόσβαση δεν µπορεί να ελεγχθεί ικανοποιητικά. 

στ) να καταγράφει µε αµεροληψία και µε ακρίβεια, µόνο τα σχετικά ζητήµατα και να 

προσδιορίζει την πηγή των πληροφοριών. 

ε) Να διατηρούν τους ατοµικούς φακέλους των ωφελουµένων σε µη προσβάσιµο από µη 

εγκεκριµένους λειτουργούς χώρο και αν είναι δυνατόν να υπάρχει αντιστοίχηση κωδικού 

καταχώρησης ωφελουµένων σε ξεχωριστά φυλασσόµενη ονοµαστική λίστα. 

ζ) Να µεριµνούν ώστε να µην µεταβιβάζονται στοιχεία των ωφελουµένων ή στοιχεία 

αίτησης και παρουσίας των ωφελουµένων στο Κέντρο Κοινότητας και τα παραρτήµατά 

του εκτός των υπηρεσιών που εποπτεύουν και υλοποιούν την Πράξη. Εξαίρεση 

αποτελούν οι φορείς που αναφέρονται στην σχετική  ΚΥΑ, καθώς και φορείς και 

υπηρεσίες που συνεργάζονται µε το ΚΚ για την θετική έκβαση της πορείας του 

ωφελούµενου για τις οποίες είναι αυτονόητη η διαβίβαση στοιχείων. Στις περιπτώσεις 

τρίτων φορέων και υπηρεσιών πέραν των αναφεροµένων της ΚΥΑ θα πρέπει να 

προηγείται πάντα προσυνεννόηση µε τον ωφελούµενο. 

 

Άρθρο 14: Συνέργεια µε φορείς στήριξης ατόµων που πλήττονται από φτώχεια 

Το κέντρο κοινότητας και τα παραρτήµατά του θα πρέπει υποχρεωτικά να 

γνωστοποιήσουν τις δράσεις, το περιεχόµενο των υπηρεσιών τους και τα στοιχεία της Πράξης 

προς όλους τους συσχετιζόµενους µε την υποστήριξη ατόµων που πλήττονται από τη φτώχεια 

ή/και την ανεργία ή που ανήκουν σε ευπαθή κοινωνική οµάδα από την έναρξη του έργου και 

µε κάθε αλλαγή των υπηρεσιών ή της διαδικασίας εξυπηρέτησης των κατοίκων. 

Με ευθύνη των συντονιστών των υποέργων το περιεχόµενο τη Πράξης, οι παροχές και οι 

υποστηρικτικές του ενέργειες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους κοινωνικούς φορείς του 

∆ήµου. Ενδεικτικά, τέτοιοι φορείς είναι (α) οι Προνοιακές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄και 

β΄βαθµού, (β) τα ΝΠ∆∆ µε αντικείµενο την υγεία ή/και την Πρόνοια, (γ) ο ΟΑΕ∆, κτλ 

Επιπρόσθετα, το Κέντρο Κοινότητας συνεργάζεται και συµµετέχει σε άτυπα δίκτυα 

φορέων της Αυτοδιοίκησης, του ∆ηµοσίου, του Ιδιωτικού και του Κοινωνικού Τοµέα για την 

προώθηση ενεργειών (α) ευαισθητοποίησης, (β) συνηγορίας, (γ) συνέργειας όπου  απαιτείται 

για την υποστήριξη ατοµικών περιστατικών που το απαιτούν (δ) διασφάλισης της ποιότητας 

και της τεκµηρίωσης των ενεργειών του. Στα ίδια πλαίσια, το Κέντρο Κοινότητας µπορεί 

προαιρετικά να συµµετέχει σε δίκτυα που επιδιώκουν την εξωστρέφεια –ιδιαίτερα όσα έχουν 

περιφερειακή, εθνική ή διεθνική εµβέλεια και µε σκοπό την καινοτοµία, την ανταλλαγή 
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καλών πρακτικών ή/και την αξιοποίηση πρόσθετων χρηµατοδοτικών ευκαιριών για τους 

σκοπούς της Πράξης. 

 

Άρθρο 15: Προσέλκυση εθελοντών και την αξιοποίηση φοιτητών πρακτικής άσκησης 

Πρακτική άσκηση Φοιτητών. Το κέντρο κοινότητας δύνανται να αποτελέσουν χώρο 

πρακτικής άσκησης φοιτητών εφόσον οι κανονισµοί των εκπαιδευτικών φορέων αποστολής 

φοιτητών για την πρακτική άσκηση είναι συµβατοί µε τον παρόν κανονισµό λειτουργίας, την 

προάσπιση των δεδοµένων ευαίσθητου και προσωπικού χαρακτήρα και δεν δηµιουργούν 

υποχρεώσεις προς τους ωφελούµενους οι οποίες θα µείνουν εκκρεµείς µε τη λήξη της 

πρακτικής άσκησης. Επιπρόσθετα, 

• Οι φοιτητές πρακτικής άσκησης συµµετέχουν σε συνεδρίες µόνο µε την έγκριση 

του αρµόδιου χειριστή και του ωφελούµενου 

• Οι φοιτητές πρακτικής άσκησης δεν µπορούν να έχουν ευθύνη για λειτουργίες 

του Κέντρου, ιδιαίτερα τις διοικητικές-οικονοµικές λειτουργίες του 

• Αρµόδιοι για την εποπτεία του κάθε φοιτητή είναι τα µόνιµα στελέχη που θα 

απασχολούνται µε την Πράξη. 

 

Εθελοντές και Κοινωνία των Πολιτών. Το κέντρο κοινότητας δύνανται να οργανώσουν 

δίκτυα  ατόµων ή φορέων της κοινωνίας των πολιτών ή να τεκµηριώσουν την ύπαρξή τους 

προκειµένου να επεκτείνουν τις δυνατότητες πληροφόρησης και παροχής υπηρεσιών προς 

τους κατοίκους. Ενδεικτικά, 

• Μπορεί να οργανωθεί µητρώο εθελοντών συνοδών για άτοµα µε αναπηρίες 

διασφαλίζοντας την καταλληλότητα και την εκπαίδευση του εθελοντή 

• Μπορεί να συµµετέχει σε άτυπα δίκτυα συντονισµού ενεργειών του δηµόσιου, 

αυτοδιοικητικού, ιδιωτικού και κοινωνικού τοµέα για την ολοκληρωµένη παροχή 

υπηρεσιών προς άτοµα και οµάδες, 

• Μπορεί να συµµετέχει σε άτυπα δίκτυα φορέων µε σκοπό ενέργειες 

ευαισθητοποίησης για κατηγορίες ωφελουµένων στις οποίες απευθύνεται η Πράξη. 

 

Άρθρο 16: ∆ιαδικασίες ελέγχου 

• Η γενική εποπτεία της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης «Κέντρο Κοινότητας» ανήκει 

στο ∆ήµο Αλιάρτου - Θεσπιέων 

• Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας σε ότι αφορά το 

φυσικό αντικείµενο (παρεχόµενες υπηρεσίες), αναθέτε στη ∆/νση Κοινωνικής 
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Προστασίας του ∆ήµου έδρας, σε ότι, δε, αφορά το οικονοµικό και διοικητικό 

αντικείµενο, στα αρµόδια τµήµατα του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων. 

• Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας 

πραγµατοποιούνται βάσει: 

o των οριζοµένων στο κείµενο θεσµικό πλαίσιο. 

o στο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ 1429 του ∆ήµου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων µέσω ετήσιων εσωτερικών ελέγχων 

Ο ∆ήµος Αλιάρτου – Θεσπιέων  ως φορέας λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας  

υποχρεούται να υποβάλει στη ∆/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον εσωτερικό 

κανονισµό λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τις τυχόν  

τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας 

του Κέντρου. 

 

Άρθρο 17: Πόροι της Πράξης 

1. Οι βασικοί Πόροι της Πράξης είναι οι εγκεκριµένες επιχορηγήσεις από το ΕΣΠΑ. 

2. Ο ∆ήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων δεσµεύεται στην κάλυψη των όποιων λειτουργικών 

δαπανών που θα προκύψουν ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της 

Πράξης. 

 
Όλες οι απόψεις των τοποθετούµενων αναγράφονται αναλυτικότερα στα 

αποµαγνητοφωνηµένα  πρακτικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την τοποθέτηση της κας Λέτη Μαρίνας και 

µετά από διαλογική συζήτηση.  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση του εσωτερικού κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων, όπως παρουσιάζεται στην εισήγηση που αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι αυτής της απόφασης. 
 
 
 

Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 11/2017 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 
2. ΠΙΚΑΣΗ Ασηµίνα 
3. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
4. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
6. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
7. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστοµος 
8. ΠΕΛΩΝΗΣ Κων/νος 
9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
10. ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης 
11. ΞΥ∆ΩΝΑΣ ∆ηµήτριος 
12. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ευάγγελος 
13. ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 
14. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος 
15. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
16. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 
17. ΜΠΑΛΟΚΑΣ Ηρακλής 
18. ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 
19. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Σωτήριος 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αλίαρτος 16/02/2017 
Ο ΠΡΌΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
 
 
 
 

ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
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