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                       Χριςτοσ Κφρκογλου 
          Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ 
               



Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ –  
Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο 

 Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Αϋ/21.02.2016)  

 ΚΤΑ ελάχιςτων προδιαγραφϊν λειτουργίασ  (ΦΕΚ 854 
Β’/30.03.2016) 

 Τπθρεςίεσ “One Stop Shop” 

 Κ.Κ.: Σοπικό ςθμείο αναφοράσ για υποδοχι, εξυπθρζτθςθ και 
διαςφνδεςθ πολιτϊν με υπθρεςίεσ και προγράμματα / παροχι 
ποιοτικϊν υπθρεςιϊν 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. Προδιαγραφζσ τθσ πράξθσ – διαδικαςία υποβολισ τθσ 
πρόταςθσ 

Δικαιοφχοι, προχπολογιςμόσ, διάρκεια  

 ΟΣΑ α’  βακμοφ και Νομικά Πρόςωπα αυτϊν 

 Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 

 Χρθματοδότθςθ για 3 ζτθ – Θ 9 ΕΚΣ των ΠΕΠ 

Διευκρινίςεισ για τα διευρυμζνα Κζντρα Κοινότθτασ 

 Παράρτθμα Ρομά 

 Παράρτθμα Μεταναςτϊν / Δικαιοφχων Διεκνοφσ 
Προςταςίασ (Κζντρο Ζνταξθσ Μεταναςτϊν – ΚΕΜ) 

 Διανομι τροφίμων 

 Κινθτζσ μονάδεσ 

 

 

 



Β. Προδιαγραφζσ τθσ πράξθσ – διαδικαςία υποβολισ τθσ 
πρόταςθσ 

Επιλεξιμότθτα δαπανϊν 

Χρθματοροζσ (επιχοριγθςθ) 

Εντυπο υποβολισ πρόταςθσ 

 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και των 
ωφελουμζνων 

 Προτεινόμενεσ πθγζσ τεκμθρίωςθσ  

 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ και δυνατότθτεσ του οικείου Διμου και 
των Τπθρεςιϊν / Διευκφνςεων του 

 Πρόταςθσ λειτουργίασ του Κζντρου Κοινότθτασ και παροχι 
υπθρεςιϊν 

 Λοιπά ςτοιχεία του Ζντυπου Τποβολισ Πρόταςθσ 

 

 

 

 



Γ. Τρόποσ λειτουργίασ – Παροχι Υπθρεςιών 

 Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ του Κζντρου Κοινότθτασ 

 Τπθρεςίεσ ςε 3 Άξονεσ ςφμφωνα με τθν οικεία ΚΤΑ 

Α) Τποδοχι -Ενθμζρωςθ - Τποςτιριξθ των πολιτϊν   

Β) υνεργαςία με Τπθρεςίεσ και Δομζσ 

Γ) Παροχι Τπθρεςιϊν που κα αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ του 
βιοτικοφ επιπζδου και κα διαςφαλίηουν τθν κοινωνικι ζνταξθ 
των ωφελουμζνων 

 Προςφζρουν ολιςτικι υποςτιριξθ 

 Λειτουργοφν ωσ χϊροι ςυγκζντρωςθσ τθσ κοινότθτασ 
(ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ) 

 

 

 



Γ. Τρόποσ λειτουργίασ – Παροχι Υπθρεςιών 

τόχοσ 

 Παροχι ευρζωσ φάςματοσ υπθρεςιϊν 

 Τποςτιριξθ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ / Κοινωνικισ 
Τπθρεςίασ του οικείου Διμου  

Βαςικζσ Αρχζσ – Φιλοςοφία 

 Εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ 

 φνδεςθ με  δθμοτικζσ, τοπικζσ και υπερτοπικζσ Τπθρεςίεσ  

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν 

 Δθμιουργία δικτφων (και εν γζνει δικτφωςθ) με φορείσ που 
υλοποιοφν ςχετικζσ δράςεισ 

 υνεργαςία ςε περιοχζσ που υλοποιοφνται Ολοκλθρωμζνεσ 
Παρεμβάςεισ Ρομά 

 



Γ. Τρόποσ λειτουργίασ – Παροχι Υπθρεςιών 

 Ωράριο λειτουργίασ 

 Ωφελοφμενοι/εσ 

 Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ  (Α, Β, Γ) 

 Παραρτιματα και Κινθτζσ Μονάδεσ (Ρομά, ΚΕΜ, Κινθτζσ 
Μονάδεσ, Διανομι τροφίμων – ςίτιςθ) 

 



Γ. Τρόποσ λειτουργίασ – Παροχι Υπθρεςιών 

υμπλθρωματικότθτα παρεχόμενων υπθρεςιϊν και λειτουργίασ 
των ΚΚ με τθν Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ  

τόχοσ 

 ςυμπλθρωματικότθτα ωσ προσ τθν παροχι των υπθρεςιϊν 

 ςτθν αποφυγι επικαλφψεων 

Ζμφαςθ ςε ζργα και υπθρεςίεσ που αναφζρει θ οικεία ΚΥΑ για 
τα Κζντρα Κοινότθτασ: 

“front desk”  υποδοχήσ, καταγραφήσ, κατεφθυνςησ και 
παραπομπήσ των ωφελουμζνων ατόμων 

χετικότθτα / ςυνάφεια / υποςτιριξθ με οριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ 
Κοινωνικισ Τπθρεςίασ 



Γ. Τρόποσ λειτουργίασ – Παροχι Υπθρεςιών 

Διαδικαςία ςτελζχωςθσ και επιλογισ προςωπικοφ 

 μετακίνθςθ υφιςταμζνου προςωπικοφ 

 νζεσ προςλιψεισ (διαδικαςίεσ ζγκριςθσ από ΑΕΠ) : πρόβλεψθ  
για κριτιρια και μοριοδότθςθ 

Ενδεικτικό κόςτοσ Κζντρου Κοινότθτασ (χριςθ Επιλογϊν 
Απλουςτευμζνου Κόςτουσ) 

Αρμοδιότθτεσ ςτελεχϊν  (Κεντρικι Δομι, Παραρτιματα) 

Κτιριακζσ υποδομζσ και εξοπλιςμόσ 

 

 



Γ. Τρόποσ λειτουργίασ – Παροχι Υπθρεςιών 

χζδιο Δθμοςιότθτασ και Τποχρεϊςεισ Δικαιοφχου  

 Τποχρεϊςεισ βάςει Κανονιςμϊν 

 Επικοινωνιακόσ Οδθγόσ του ΕΠΑ 2014-2020.  

 Φιλοςοφία και ςτόχου ςχεδίου Δθμοςιότθτασ 

 Κατευκφνςεισ – προτεινόμενεσ ενζργειεσ 

χζδιο Δικτφωςθσ  

 Φυςικι ι θλεκτρονικι δικτφωςθ 

 Θεςμοκετθμζνθ ι άτυπθ μορφι 

 Κατευκφνςεισ – προτεινόμενεσ ενζργειεσ 

 

 

 



Δ. Διαχείριςθ - Παρακολοφκθςθ 

Πιςτοποίθςθ φυςικοφ αντικειμζνου 

 Κατάλογοσ με τουσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ των 
ςτελεχϊν τθσ δομισ 

 Ημεριςια υπογεγραμμζνα παρουςιολόγια ςτελεχϊν τθσ 
δομισ 

 Ημεριςιεσ καρτζλεσ καταγραφισ ειςερχομζνων ςτθ δομι 
(ςφνολο ειςερχόμενων ανεξάρτθτα αν είναι ωφελοφμενοι ι 
όχι), κλπ 

Χριςθ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ, για τθν πιςτοποίθςθ 

 

 



Δ. Διαχείριςθ - Παρακολοφκθςθ 

Ηλεκτρονικι Εφαρμογι Πλθροφόρθςθσ, Εγγραφισ & 
Παραπομπισ Ωφελοφμενων Κζντρων Κοινότθτασ & Κοινωνικϊν 
Δομϊν ΕΚΣ 

Οριηόντιο εργαλείο για όλεσ τισ δομζσ και προγράμματα: 
καταγραφι προγραμμάτων και ωφελουμζνων 

 Εγγραφι ωφελουμζνων 

 Παρακολοφκθςθ ωφελουμζνων 

 Εξαγωγι τατιςτικϊν  

 Δικαίωμα χριςθσ και πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα 

 

 



Οδθγόσ Εφαρμογισ για τα Κζντρα Κοινότθτασ 

 

 

                   

                            Ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ ! 

 
Χριςτοσ Κφρκογλου 

210 52 71 402 

kirkchri@mou.gr 

 
                                     

 


