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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

απνηειεί ζρεηηθά λέν δήηεκα ζηελ Διιάδα, αθφκα θαη ζήκεξα. Χζηφζν, ε εμέηαζή ηνπ  

αλαπηχζζεηαη γνξγά θαη ε  ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο είλαη ηδηαίηεξα ελεξγή ζε απηφ.  

Χο γεληθφο πξνβιεκαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ην γεγνλφο φηη κηα ππεξεζία πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ πνιίηε, αθφκα θαη φηαλ «ιεηηνπξγεί θαιά», απηφ δελ ζεκαίλεη απηφκαηα 

φηη νη εμππεξεηνχκελνη  γίλνληαη σθεινχκελνη, φηη δειαδή, απνθνκίδνπλ πξαγκαηηθφ φθεινο 

απφ ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο παξαζρέζεθε. Εεηνχκελν παξακέλεη εάλ ε ππεξεζία πνπ 

πξνζθέξζεθε, είρε  πξαγκαηηθή πξνζηηζέκελε αμία, φπσο, θαηάιιειε, ρξήζηκε θαη αλαγθαία 

πιεξνθφξεζε, ζπγθεθξηκέλε ππνζηήξημε, εζηηαζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή βνήζεηα.  

ε απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, απηνί πνπ θαινχληαη θαη πξέπεη λα απαληήζνπλ δελ είλαη νη 

εξγαδφκελνη ζηελ ππεξεζία, ε δηνίθεζε, ή νη εκπεηξνγλσκφλεο ηνπ πεδίνπ, αιιά αθξηβψο 

απηνί πνπ εμππεξεηήζεθαλ. Αζθαιψο ε άπνςε ηεο δηνίθεζεο  θαη ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

ζπλεθηηκάηαη,  σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Χζηφζν, ε βαζηθή ηδέα, ε νπνία δελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίδεηαη απφ θαλέλαλ, είλαη φηη, κηα ππεξεζία πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ πνιίηε, 

ζεζκνζεηήζεθε, ζπζηάζεθε θαη   ρξεκαηνδνηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή 

–γη’απηφλ- εμππεξέηεζή ηνπ.  

Μηα απφπεηξα εθζπγρξνληζκνχ θαη εμνξζνινγηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έγηλε θαηά ηελ 

πεξίνδν 2011-2012, κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα λα δηεπθξηληζηεί ε γεληθή απνζηνιή θαη νη 

αξκνδηφηεηεο θάζε ππεξεζίαο θαη λα δηακνξθσζνχλ πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ ζα 

ζπλδένπλ ηα θχξηα θαζήθνληα κε ηα απαηηνχκελα  πξνζφληα θαη ηελ αληίζηνηρε εκπεηξία.   

Ζ πξνζπάζεηα απηή θηλήζεθε ζε έλα πιαίζην δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο επηθξαηνχζαο 

ινγηθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε θαιή ιεηηνπξγία κηαο ππεξεζίαο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ  πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη κε, φηη πάληα απαηηείηαη αχμεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο λα εμεηάδεηαη  ν ηξφπνο νξγάλσζεο 

θαη ε πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο ζηειέρσζήο ηεο. Ζ λέα δηάζηαζε πνπ εηζήρζε κε ηελ 
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πξναλαθεξφκελε πξνζπάζεηα είλαη απηή ηεο ηθαλφηεηαο, ή ηεο πξνζαξκνηηθφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο ηεο ππεξεζίαο.  

Ζ δηάζηαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ εηζάγεη έλαλ αθφκε παξάγνληα, 

βαζηθφ γηα  ηνλ  εθζπγρξνληζκφ θαη εμνξζνινγηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ν νπνίνο ζα 

κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζηε θξάζε: «νη ππεξεζίεο νθείινπλ λα αθνπγθξάδνληαη ηνπο 

εμππεξεηνχκελνπο». 

Θα ήηαλ ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα ππνγξακκηζηεί φηη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ  δελ αθπξψλεη ην δήηεκα ηεο επάξθεηαο ησλ πφξσλ, ησλ νπνίσλ 

κηα ππεξεζία κπνξεί  πξαγκαηηθά λα ζηεξείηαη. πρλά, ε ζηειέρσζε θαιχπηεη ιηγφηεξν απφ 

ην κηζφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ, ελψ ηα δηαζέζηκα κέζα, αθφκε θαη ηα πην θνηλά, 

είλαη ειιηπή, έσο αλχπαξθηα (πφζν ζπρλά αθνχκε ηε θξάζε «δελ ππάξρεη νχηε ραξηί γηα 

θσηνηππίεο»). Δπηπιένλ είλαη πηζαλφ, είηε ην πξνζσπηθφ λα κελ επαξθεί, είηε  νη νη 

δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ λα κελ είλαη νη θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ππεξεζίαο, ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα λα κελ είλαη ηα 

αλακελφκελα θαη επνκέλσολα θξίλνληαη σο αλεπαξθή, ζε ζρέζε κε ηα δηαζέζηκα κέζα.   

ε φ,ηη αθνξά ηελ  «ηθαλνπνίεζε»  ησλ εμππεξεηνπκέλσλ, πξφθεηηαη γηα   κηα έλλνηα πνπ 

δελ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή θαη πνπ δελ κπνξεί λα δψζεη φιεο ηηο απαληήζεηο.  Γηα 

παξάδεηγκα, ε κε ηθαλνπνίεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε καηαίσζε ηεο 

πξνζδνθίαο ηνπ, φηαλ δηαπηζηψλεη φηη δελ δηθαηνχηαη κηα ζπγθεθξηκέλε παξνρή, ή έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίδνκα, ή αληίζεηα ε ηθαλνπνίεζε λα πξνέξρεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

ελφο ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηθαλνπνίεζε δελ ζρεηίδεηαη κε  ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο.    

Καηά αλάινγν ηξφπν, δελ πξνθαιείηαη ε ίδηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ παξνρή ηεο 

ππνζηήξημεο, φηαλ απηή ιακβάλεηαη απφ δηαθνξεηηθά άηνκα. Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν, νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο δελ ζηνρεχνπλ 

απιά ζην λα εθκαηεχζνπλ θαη λα θαηαρσξήζνπλ κηα απάληεζε ζηελ εξψηεζε «είζηε 

ηθαλνπνηεκέλνη ή φρη», αιιά, θπξίσο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε 

θνπιηνχξαο επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο  ζηνλ εμππεξεηνχκελν.  
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Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ, ζηελ παξνχζα κειέηε εμεηάδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ πνιηηψλ απφ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο.  

Σα Κέληξα Κνηλφηεηαο απνηεινχλ έλαλ λέν ζεζκφ γηα ηε ρψξα καο, δεδνκέλνπ φηη ε 

ζχζηαζή ηνπο μεθίλεζε ην 2017 θαη ζπλερίζηεθε έσο ην 2020, νπφηε θαη νινθιεξψζεθε 

θζάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 245 δνκψλ ζε ηζάξηζκνπο δήκνπο ηεο επηθξάηεηαο. Όπσο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο λφκνπ 

(λ.4368/2016) κε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο εληζρχζεθε ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ α΄βαζκνχ ζηελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε, 

θαηαγξαθή θαη δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πινπνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα, εζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά. 

Έρνληαο δηαλχζεη ηξία έηε ιεηηνπξγίαο, νη δνκέο απηέο είλαη πιένλ θαζηεξσκέλεο ζηε 

ζπλείδεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζε απηφ ην πιαίζην επηρεηξήζεθε ε απνηχπσζε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο ηθαλνπνίεζεο, απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο αλαιχεηαη ε ελίζρπζε ηεο ζηξνθήο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πξνο ηνλ πνιίηε/πειάηε, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

ςεθηνπνίεζεο ησλ  δηαδηθαζηψλ, κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη γίλεηαη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζηάζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην θξάηνο πξφλνηαο, θαζψο θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο παξνρέο ηνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

ηε ζπλέρεηα, ζηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε ησλ 

Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ζηελ Διιάδα, μεθηλψληαο απφ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηνπο, ην εζληθφ 

θαη ππεξεζληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ απνηππψλνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε ζηειέρσζή ηνπο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο κέιεηεο, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο  απαξηίδεηαη απφ επηά (7) ελφηεηεο.  

ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, ε θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

βαζηθφ γλψκνλα ηελ πξνζπάζεηα αληηκεληθνπνίεζεο ησλ εξσηήζεσλ, ν θαζνξηζκφο ηνπ 

δείγκαηνο, ν πηινηηθφο έιεγρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  θαη ε ηειηθή ηνπ κνξθή. Ζ βαζηθή 

πξφθιεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ελ κέζσ κάιηζηα εθαξκνγήο πεξηνξηζηηθψλ  
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κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ, ήηαλ λα εθαξκνζηεί κηα κέζνδνο 

πνπ ζα επέηξεπε λα θηάζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο, κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ρσξίο  άκεζε εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα εζηηάδεη ζην πξνθίι ηνπ εμππεξεηνχκελνπ/σθεινχκελνπ απφ ην 

Κέληξν Κνηλφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πνηφ είλαη ην θχιν ηνπ, ε ειηθία, ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο,  ε νηθνγελεηαθή θαη ε εξγαζηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο θαζνξηζκφο ηνπ πξνθίι 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο ζθηαγξαθεί ην πνηφο είλαη ν «πειάηεο» ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο, πνηφο απεπζχλεηαη ζε απηφ θαη θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

ηελ ηξίηε ελφηεηα απνηππψλεηαη ν ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ χπαξμε θαη 

ην ξφιν ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, νη ιφγνη πνπ ηνπο νδήγεζαλ λα ην επηζθεθηνχλ, ν ρξφλνο 

ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξψηε επίζθεςε θαη ε ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεψλ ηνπο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε απηφ θη έπεηηα. 

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ σο πξνο ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο απνηειεί ην πεξηερφκελν ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε εμεηάδεηαη σο πξνο ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο 

θαη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ηνπο κε απηφ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, ηνλ ρξφλν αλακνλήο θαη 

ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ.  

ηελ πέκπηε ελφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο απνηππψλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ επαγγεικαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλνηεηαο, 

δειαδή απφ ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηηπρή ή φρη έθβαζε ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπο, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ρνξήγεζε πιεξνθνξηψλ θαη απφ ηελ αθξίβεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαπνκπψλ.  

ηελ έθηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα δηεξεπλάηαη ε αληίιεςε ησλ εμππεξεηνχκελσλ γηα ηε 

ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ζηελ πινπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ δήκνπ, κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ εμέηαζε ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ξαληεβνχ πνπ απαηηήζεθαλ, έσο ηελ ηειηθή έθβαζε, απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα, θαζψο θαη 
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απφ ην θαηά πφζνλ ζα ζχζηελαλ ζε ζπγγελείο θαη θίινπο λα επηζθεθηνχλ ην Κέληξν 

Κνηλφηεηαο. 

Σέινο ζηνλ επίινγν, ηα ζπκπεξάζκαηα ζπγθεληξψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ, θαηαιήγνληαο ζε κηα πξψηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

σθεινχκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο 
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ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ:  

 ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

« Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ησλ ΚΚ, ε ζεζκνζέηεζε, νη αξκνδηόηεηεο, ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηα πξώηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο». 

 

«Θα αιιάμνπκε ξηδηθά ηε ζρέζε κεηαμύ δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη πνιηηώλ. Θέινπκε ε 

δεκόζηα δηνίθεζε λα θηλείηαη κε ηνλ ίδην ξπζκό θαη λα κηιά ηελ ίδηα γιώζζα κε ηνπο ρξήζηεο 

ηεο. Η πξνζέγγηζε πνιιώλ δηνηθήζεσλ εμαθνινπζεί λα εζηηάδεη ππεξβνιηθά πνιύ ζηηο 

ππνρξεώζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ππεξβνιηθά ιίγν ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηώλ» 

                                               Γηάζθεςε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,  Οθηψβξηνο 2014 

 

1. Ζ δεκόζηα δηνίθεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηώλ 

1.1. Ζ   ζηξνθή ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζηνλ πνιίηε/ πειάηε   

«Η δεκόζηα δηνίθεζε αληαλαθιά ηα ζεζκηθά ζεκέιηα ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ρσξώλ 

θαη ζε απηό ην πιαίζην δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε 

νξγαλσηηθέο δνκέο, δηαδηθαζίεο, ξόινπο, ζρέζεηο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα»
1
 Οη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο, σο φιεο νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηελ 

θπβέξλεζε θαη ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη άιινπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ, άκεζνπο ή 

έκκεζνπο
2
.   

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ε ςεθηαθή ηερλνινγία, ην δηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, αθχπληζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο πνιίηεο, ψζηε λα αλαδεηήζνπλ δεκφζηεο 

ππεξεζίεο  θαιχηεξεο, ηαρχηεξεο, θζελφηεξεο, πεξηζζφηεξν δηαθαλείο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

Ο ηξφπνο πνπ ε ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε αιιειεπηδξά κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο, ηνπο πνιίηεο/ πειάηεο δειαδή, παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, ην νπνίν απνηππψλεηαη 

                                                           
1
 European Commission, «European Semester: Thematic factsheet – Quality of public administration – 2017» 

2
 European Commission, «Quality of Public Administration, A Toolbox for Practitioners, Theme 5: Service 

delivery and digitalization», Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017 
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θαη ζε κηα αξθεηά πινχζηα βηβιηνγξαθία, θαζψο ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ κεγάινπ 

αξηζκνχ κειεηεηψλ απφ ηνλ αθαδεκατθφ θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, αιιά θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο λέαο δεκφζηαο δηνίθεζεο  (New Public Management– NPM) 

θαη ηεο ηεο λέαο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο (New Public Governance – NPG)
3
,  ε δηνίθεζε 

απηή εζηηάδεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε/ πειάηε, θαζψο θαη ηε κέηξεζε απηήο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ηε 

ζηξνθή ηνπο πξνο ηνλ πνιίηε/πειάηε θαη  ε εζηίαζε ζηελ απφδνζε
4
 θαη ηε κέηξεζή ηεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε  απφδνζε δελ αθνξά κφλν ζην  απνηέιεζκα, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν 

επίηεπμήο ηνπ. ηελ πξάμε, ε εηζαγσγή ησλ αξρψλ απηψλ  ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία 

αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ απνθέληξσζε, ηελ ελδπλάκσζε ησλ θαηαλαισηψλ 

ηελ πξνζθπγή ζε κεραληζκνχο αγνξάο, ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ ηεξαξρηψλ, 

ηε ζέζπηζε ζηφρσλ, θαη ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο.
5
  

Καηά ζπλέπεηα ε  παξνρή ππεξεζηψλ αλαπξνζαλαηνιίδεηαη κέζα απφ ηνλ  

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πνιηηψλ απφ ζρεηηθά παζεηηθνχο θαη αλψλπκνπο θαηαλαισηέο ζε 

ζπκπαξαγσγνχο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, θαη απαηηνχλ ζπληνληζκέλεο ππεξεζίεο.  Απηή ε αιιαγή νδεγεί ζε ελίζρπζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηε κνλφπιεπξε έκθαζε ζηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο, αιιά θαη ζε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη φρη 

ηνπ αληαγσληζκνχ, κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. 
6
  

                                                           
3
  χκθσλα κε ηνπο Christopher Pollitt, Sandra van Thiel, Vincent Homburg, ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ «New 

Public Management in Europe», ε Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη «ε εηηθέηα πνπ πνιινί αθαδεκατθνί 

ηνπνζέηεζαλ ζε κηα  ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά, νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ θπβεξλήζεσλ ή / θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε δεηθηψλ επηδφζεσλ θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ε κεηαθνξά 

πξαθηηθψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην δεκφζην ηνκέα ζε δεηήκαηα δηαρείξεζεο πξνζσπηθνχ θ.α.»   
4
 Ζ έλλνηα ηεο απφδνζεο (performance) ζηε δεκφζηα δηνίθεζε νξίδεηαη πνηθηινηξφπσο θαη εθθεχγεη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ απηήο ηεο κειέηεο. Θα πεξηνξηζηνχκε ζηνλ πεξηγξαθηθφ νξηζκφ ηεο απφδνζεο, σο ζπλδπαζκνχ 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο (δξάζεο, έξγνπ, ππεξεζίαο, θα) 
5
 Lucas Sienkiewicz, Eliza Kritikos, «Measuring customer satisfaction with PES», ICF 

INTERNATIONAL,2016 
6
 Ο.π. 
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ην πιαίζην απηφ νη φξνη «πειαηνθεληξηθφο» θαη «πειαηνθεληξηθφηεηα», ζε φ,ηη αθνξά ην 

δεκφζην ηνκέα, αλαθέξνληαη ζηελ κεηαηφπηζε ηεο εζηίαζεο κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζηνπο 

πνιίηεο/πειάηεο, κέζα απφ αιιαγέο ζηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, 

ή θαη κε ηε δεκηνπξγία εληειψο λέσλ δνκψλ γηα παξνρή ηέηνηαο κνξθήο ππεξεζηψλ, φπσο 

είλαη θαη ε πεξίπησζε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο απηήο. 

Κπξίσο φκσο ε κεηαηφπηζε απηή ζεκαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε/πειάηε ζηε δηακφξθσζε 

ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ηεο, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πνιίηε/πειάηε, σο ζεκαληηθνχ παξάγνληα ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

 Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ζην δεκφζην ηνκέα, κε κεζφδνπο αλάινγεο κε απηέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απνηειεί πξφθιεζε γηα ην δεκφζην, θαζψο νη 

πνιίηεο/πειάηεο, αθελφο δελ πιεξψλνπλ (άκεζα)  γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, αθεηέξνπ 

ηα απνηειέζκαηα απηήο (νη εθξνέο) ελδέρεηαη λα θαλνχλ αξθεηφ θαηξφ κεηά ηελ παξνρή
7
. 

Γεληθά φκσο, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε/πειάηε απνηειεί κεηαβιεηή κέηξεζεο ηεο 

εθξνήο/απνηειέζκαηνο. 

Δπί ηνπ δεηήκαηνο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, πξνηείλνληαη δηάθνξνη ηξφπνη κέηξεζεο, 

φπσο  ην  κνληέιν COSES
8
, ζην νπνίν πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, απνηεινχκελε απφ πέληε (5) ζηάδηα γηα ηελ πξνψζεζε 

ππεξεζηψλ κε γλψκνλα ηνλ πειάηε
9
, ή κηα πξφηαζε πνπ απνηππψζεθε απφ ηελ  Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ην 2014, ζην πιαίζν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ακνηβαίαο Μάζεζεο
10

 ζε φ,ηη αθνξά ηε 

κέηξεζε ηεο απφδνζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηε δεχηεξε πξφηαζε, νξίδνληαη 

σο ζπζηαηηθά πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο απφδνζεο ηα αθφινπζα:  α) ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, σο επηηπρία σο πξνο ηελ παξνρή απνηειέζκαηνο,  β) ε απνδνηηθφηεηα, 

σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο, αιιά 

                                                           
7
 Ο.π. 

8
  Σν κνληέιν Customer Oriented Service Enhamcement System-COSES πξνηάζεθε απφ ηνλ Chi-Kuang Chen 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπην 2004 θαη απνηειεί κνληέιν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο, 

ζχκθσλα  κε ηνπο ζπγγξαθείο, ηα έσο ηφηε πξνηαζέληα κνληέια εμππεξέηεζεο πειαηψλ αθνξνχζαλ κφλν ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. 
9
 Σα 5 ζηάδηα ηνπ κνληέινπ COSES είλαη: 1. Ζ ηαπηνπνίεζε ηνπ πειάηε/εμππεξεηνχκελνπ 2. Ζ έξεπλα γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ  3. Ο ζρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ  4. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ  5. Ζ βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο 
10

 Williem Pieterson, «Blended Service Delivery for Jobseekers», Mutual Learnung Programme, Peer Review 

Employment, Social Affairs & Inclusion Comparative Paper, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 

Unit C.3, European Commission,  

https://www.researchgate.net/profile/Chi_Kuang_Chen
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φρη ζε βάξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη γ) ε ηθαλνπνίεζε, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν πειάηεο ή ε θπβέξλεζε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο. Σα ηξία (3) απηά ζπζηαηηθά, ζπρλά είλαη πνιχ δχζθνιν λα εμηζνξξνπεζνχλ, 

δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Έηζη «ε επηθέληξσζε  ζηελ ηθαλνπνίεζε κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αθφκε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα», ελψ απφ 

αξθεηνχο  ζπγγξαθείο ππνζηεξίδεηαη φηη  «απφ ηελ άπνςε ηνπ ρξήζηε, ην αίζζεκα 

ελδπλάκσζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ»
11

. 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ απφδνζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, απηή ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

δεκφζηαο αμίαο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δεκηνπξγία ηδησηηθήο αμίαο ζην πεδίν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ δεκφζηα αμία νξίδεηαη σο «ε αμία πνπ κνηξάδνληαη 

φινη νη θνξείο ηεο θνηλσλίαο: πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη άηππεο νκάδεο. Δίλαη ην 

απνηέιεζκα φισλ ησλ απνθάζεσλ θαηαλνκήο πφξσλ νη νπνίεο ιακβάλνληαη απφ φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο».
12

  

1.2. Ζ πνηόηεηα ζηε δεκόζηα δηνίθεζε 

Ζ ζεκεξηλή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ 

έρνπλ ζπληειεζηεί θαη ζα ζπλερηζηνχλ ζηα επφκελα ρξφληα και νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 

δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ θπθινθνξία ησλ αλζξψπσλ, ηα λέα 

πεξηβάιινληα εξγαζίαο, ηνπο λένπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο, αθφκε  θαη ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ έθεξε ε παλδεκία ηνπ Covid-19. Οη αιιαγέο απηέο  πξνθαινχλ ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε. Με κηα καηηά, νη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη νη ζπλεπαθφινπζεο πξνθιήζεηο 

γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνλ Πίλαθα 1
13 

 

Παξάιιεια, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, πιήζνο κεηαξξπζκίζεσλ 

έιαβαλ ρψξα ζην δεκφζην ηνκέα πνιιψλ θξαηψλ αθνινπζψληαο ζε αξθεηφ βαζκφ, ηηο αξρέο 

                                                           
11 

Virtanen θαη Stenvall, «The evolution of public services from co-production to co-creation and beyond», The 

International Journal of Leadership in Public Services, May 2014, 

https://www.researchgate.net/publication/270798748_    
12

 Θεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, «Πνηόηεηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο»,   2017 

https://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-

administration_el.pdf 
13

 Ο πίλαθαο βαζίζηεθε ζην  Politt Christofer, “Future trends in European public Administration Management: 

An outside-in Perspective», COCOPS, 2014 

https://www.researchgate.net/journal/1747-9886_The_International_Journal_of_Leadership_in_Public_Services
https://www.researchgate.net/journal/1747-9886_The_International_Journal_of_Leadership_in_Public_Services
https://www.researchgate.net/publication/270798748_
https://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-administration_el.pdf
https://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-administration_el.pdf
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ηεο ΝΡΜ. Ζ εηζαγσγή κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φπσο ε ελίζρπζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πξναλαθέξζεθε, ζπλδέζεθε κε ηε κείσζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα πνιιψλ ρσξψλ, ηδίσο κεηά ηελ 

νηθνλνκηθή θαη  ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008. 

 

Πίλαθαο 1: θνηλσληθέο αιιαγέο θαη πξνθιήζεηο γηα ηε δεκόζηα δηνίθεζε 
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Πιήζνο κειεηψλ έρνπλ εθπνλεζεί ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ, 

κέξνο ησλ νπνίσλ έρεη αζρνιεζεη θαη κε ηηο επηπηψζεηο  ζηελ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Έλα ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ απηέοείλαη φηη  ε ζεηηθή ή 

αξλεηηθή επίπησζε κηαο κεηαξξχζκηζεο πξέπεη λα εμεηάδεηαη κέζα ζην δηνηθεηηθφ πιαίζην 

πνπ απηή πξαγκαηνπνηείηαη.
14

 

  Έλα παξάδεηγκα απνηειέζκαηνο ηέηνηνπ ηξφπνπ εμέηαζεο ηνπ δεηήκαηνο, απνηειεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη αξρέο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κε ηηο παξαδνζηαθέο  αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο ηζφηεηαο, φπσο ζπλέβε 

ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. 

Όπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα, Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηα θξάηε κέιε θαηά ηηο δχν 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο βειηίσζαλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ηε  δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά, ε 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην θξάηνο, ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα σο εξγνδφηε επηδεηλψζεθαλ ζπλνιηθά 

Γηάγξακκα 1: Δπηηεύγκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ (1= 

έληνλε   επηδείλσζε, 7= έληνλε βειηίσζε) 

 

 
Πεγή: Hammerschmid, Gerhard, et al.

15
 

                                                           
14

 Θεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, «Πνηόηεηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο»,   2017 

https://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-

administration_el.pdf 
15

 Hammerschmid, Gerhard, et al., «Trends and Impact of Public Administration Reforms in Europe: Views and 

Experiences from Senior Public Sector Executives», πλνπηηθή έθζεζε πνιηηηθήο COCOPS, 2013, ζην 

Θεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, « Πνηφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» 

 

https://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-administration_el.pdf
https://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-administration_el.pdf
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Οη δείθηεο βηψζηκεο δηαθπβέξλεζεο
16

   απνθαιχπηνπλ ηελ χπαξμε κεγάισλ δηαθνξψλ 

εληφο ηεο ΔΔ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν  ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζπληνληζκφο είλαη 

αζζελέζηεξνο ζηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη ηελ Οπγγαξία θαη ηζρπξφηεξνο ζηε Γαλία, ηε 

Φηλιαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οκνίσο ε ηεθκεξίσζε ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ 

εμαθνινπζεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε ζε αξθεηέο ρψξεο θαη ε πνηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

αληίθηππνπ ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ,  είλαη ακθηζβεηήζηκε. 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ
17

, ε πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κηαο 

ρψξαο ζπζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Ζ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη 

πνιίηεο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ 

ηεο  ΔΔ. 

Γηάγξακκα 2: Αληίιεςε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ 

 

Πεγή: Θεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, «Πνηφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο»   

                                                                                                                                                                                     
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-

administration_el.pdf 
16

 Sustainable Governance Indicators (SGI)] ηεο Bertelsmann Stiftung: ζπλδπάδνπλ αλάιπζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο (Policy Performance), ηεο δεκνθξαηίαο (Democracy) θαη ηεο Γηαθπβέξλεζεο 

(Governance) ζε 41 ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ  
17

 Σαθηηθφ Δπξσβαξφκεηξν 85, Σφκνο ΑΠχιε Γεκφζησλ Γεδνκέλσλ ηεο ΔΔ, δεδνκέλα 2016 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2130_85_2_STD85_ENG 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-administration_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-administration_el.pdf
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2130_85_2_STD85_ENG
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ε φ,ηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηε 

βηβιηνγξαθία
18

 θαηαγξάθνληαη αξθεηνί, φπσο: ν ξφινο ησλ δεδνκέλσλ, ε ελζάξξπλζε ηεο 

δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο 

θαη ζην πιαίζην ηνπ θάζε επηκέξνπο επηπέδνπ δηαθπβέξλεζεο, ε δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απνθεχγνληαο σζηφζν ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζε 

πεξίνπηε ζέζε ε παξνρή ππεξεζηψλ, ε νπνία είλαη «ην ζεκείν φπνπ ε πνιηηηθή 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ
19

». 

1.3. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-governance) 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, 
20 

 αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε φρεκα ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κε 

ζηφρν ην ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ ε Γηνίθεζε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη πξνάγνληαο ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

                                                           
18

 Δλδεηθηηθά: (i) Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αλαθνίλσζε γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο επξσπατθήο νηθνλνκίαο 

δεδνκέλσλ, COM(2017) 9 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2017:0009:FIN 

(ii) Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθή Πχιε Γεδνκέλσλ, Insights into the European State of Play, 2016. 

  https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n2_2016.pdf 
 (iii) Niestroy, Ingeborg and Meuleman, Louis, «Teaching Silos to Dance: A Condition to Implement the 

SDGs», IISD,    SDG     

https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/teaching-silos-to-dance-a-condition-to-implement-the-sdgs/ 
 (iv) Demmke, Christoph, «Doing Better with Less? The future of the Government Workforce, Politics of Public 

HRM   reforms in 32 countries», Peter Lang, Frankfurt a. Main, 2016. 

https://www.peterlang.com/view/title/19567 

 (v)OΟΑ, Behavioural insights and new approaches to policy design – The views from the field, Παξίζη, 2015 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights-summary-report-2015.pdf 

  (vi)Δπξσπατθή Δπηηξνπή, European Public Sector Information Scoreboard 2014  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/scoreboard-2014-developments-egovernment-eu-2014 

 (vii) P. Wauters, K. Declercq, S. van der Peijl, P. Davies«Study on cloud and service oriented architectures for 

eGovernment», Deloitte 2011. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-cloud-and-service-oriented-architectures-e-

government-smart-2010-0074-%E2%80%93-final-report 
19

 Θεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, « Πνηόηεηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο»  
20

 Ο νξηζκφο δίλεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ:  
 http://minadmin.ypes.gr/?page_id=12126 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2017:0009:FIN
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http://minadmin.ypes.gr/?page_id=12126
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χκθσλα κε ηελ ηξαηεγηθή γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ηεο  Διιάδαο 2014-

2020
21

, νη Γεληθέο Αξρέο  πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαηά ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε  πνιηηηθψλ,  δξάζεσλ θαη ησλ επί κέξνπο έξγσλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 πκκφξθσζε ή αηηηνιφγεζε 

 Δλνπνίεζε 

 Δμνηθνλφκεζε – Με επαλάιεςε 

 Μνλαδηθή θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ 

 Δθηθηφηεηα - Βησζηκφηεηα 

 Γηαθάλεηα – Αλάθηεζε Δκπηζηνζχλεο 

 Πξνζβαζηκφηεηα (e-accessibility) 

 Αζθάιεηα - Ηδησηηθφηεηα 

 πκκεηνρή πνιηηψλ 

Αληίζηξνθα, θακία πνιηηηθή, δξάζε, ή επί κέξνπο έξγν δε ζα πηνζεηείηαη απφ ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε, εθφζνλ αληηηίζεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο αξρέο. Ζ ηξαηεγηθή 

πεξηιακβάλεη 10 ζηφρνπο, νη νπνίνη ηαμηλνκνχληαη ζε 3 άμνλεο, σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 2: Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, 2014-2020  

 Δθζπγρξνληζκόο θξάηνπο θαη 

δηνίθεζεο 

Δπαλαζύλδεζε πνιίηε κε 

θξάηνο θαη δηνίθεζε 

πληνληζκόο νξηδόληησλ 

πνιηηηθώλ ΣΠΔ ζηε δεκόζηα 

δηνίθεζε 


ηφ

ρ

ν
η 

 1.  Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε  

     ΣΠΔ 

4. Δληαία δηαρείξηζε ζρέζεσλ    

    θξάηνπο πνιηηψλ θαη   

    επηρεηξήζεσλ 

9. Γηαζχλδεζε βαζηθψλ 

κεηξψσλ  

    δεκφζηαο δηνίθεζεο 
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Σν πιήξεο θείκελν ηεο ηξαηεγηθήο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.opengov.gr/minreform/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/stratigiki-ilektron.-diakyv.-teliko-pdf1.pdf και  ππήξμε απνηέιεζκα ηεο 

δηαβνχιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην 2013 ζην ΔΚΓΓΑ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 200 εκπεηξνγλψκνλεο, 

πξνεξρφκελνπο απφ 90 ζεζκηθνχο θνξείο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο 

θαηεπζπληήξηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ιακβάλνληαο ππφςε πξνγελέζηεξα 

θείκελα ζηξαηεγηθήο, ελζσκαηψλνληαο ηηο απνηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη αθνινπζψληαο ηα εζληθά, επξσπατθά 

θαη δηεζλή πξφηππα. 

 

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20140415_egov_strategy.pdf
http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2014/02/stratigiki-ilektron.-diakyv.-teliko-pdf1.pdf
http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2014/02/stratigiki-ilektron.-diakyv.-teliko-pdf1.pdf
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2. Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε εγγξάθσλ 

ςεθηνπνίεζε δηεξγαζηψλ 

5.Γεκηνπξγία εληαίνπ ζεκείνπ  

   πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ  

    δεκφζηνπ ηνκέα 

 

10. Αλνηρηή δηάζεζε δεκφζηαο  

      πιεξνθνξίαο 

3. Δληαία δηαρείξηζε πφξσλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο 

4.  

6. Απζεληηθνπνίεζε πνιηηψλ  

 7. πκκεηνρηθή δεκνθξαηία 

 

8. Φεθηαθή έληαμε θαη ςεθηαθφο   

   Αιθαβεηηζκφο 

 
 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3: Οη επηδόζεηο ησλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο ΔΔ, σο πξνο ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε 
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Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη (ζσζηά  ζρεδηαζκέλεο) ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Χζηφζν, ζηελ έθζεζε ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ 2017 γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
22

 ηνλίδνληαη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ, φπσο θαίλεηαη ζην  δηάγξακκα1. 

Σηο θαιχηεξεο επηδφζεηο εκθαλίδνπλ νη   ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, νη ρψξεο ηεο Βαιηηθήο, 

Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Γεξκαλία Μάιηα, Κάησ Υψξεο θαη   Απζηξία, ελψ ηηο  ρεηξφηεξεο 

επηδφζεηο ε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιή ή θαθή 

επίδνζε πεξηιεπηηθά είλαη νη αθφινπζνη
23

:  

 Δμνξηζκνχ ςεθηαθφο ραξαθηήξαο (ππνρξεσηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο) 

                                                           
22

 European Commission, Government Benchmark report 2017 
23

 Θεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, «Πνηφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», 2017 
   https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-              

   administration_el.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-
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 Με επαλαρξεζηκνπνίεζε πιεξνθνξηψλ (εκπνδίδεηαη απφ πεπαιαησκέλν 

ινγηζκηθφ) 

 Καηάξγεζε απνθιεηζκψλ θαη πξνζβαζηκφηεηα  (δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν).   

 Δμνξηζκνχ δηαζπλνξηαθφο ραξαθηήξαο (γιψζζα, πιεξνθνξίεο ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν) 

 Δμνξηζκνχ δηαιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο  (απνδνρή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ) 

 Αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα (έιεγρνο ηεο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν) 

 Ζιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε (eID) (απνπζία θνηλήο βάζεο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ) 

 Γηαθάλεηα  

  

 1.4. Ζ ζηάζε ησλ πνιηηώλ απέλαληη ζην θξάηνο πξόλνηαο ζηελ Δπξώπε 

Ο ηξφπνο δσήο ησλ Δπξσπαίσλ αιιάδεη ξαγδαία: ηα δηαδχγηα απμάλνληαη, δεκηνπξγνχληαη 

λέεο κνξθέο ζρέζεσλ, ελψ ε δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα απνδπλακψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Οη 

ηάζεηο απηέο απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 2015 ην 1/3 

ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Δπξψπε ήηαλ κνλνπξφζσπα
24

. 

Σαπηφρξνλα αιιάδεη ην πεξηβάιινλ θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη 

ε παγθνζκηνπνίεζε δεκηνπξγνχλ λέεο κνξθέο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, λέα αζθαιηζηηθά, 

θαζεζηψηα, ελψ απμάλνπλ ζεκαληηθά, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, νη 

νπνίεο  ραξαθηεξίδνληαη απφ επηζθάιεηα, γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα, ζπρλέο ελαιιαγέο ησλ 

πξνζψπσλ θαη επηθέληξσζε ζην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο θαη φρη ζηελ παξνπζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε εκθάληζε λέσλ θνηλσληθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο, σο πξνο ηηο απνδνρέο, ηελ αζθάιεηα θαη ηηο 

ζπλζήθεο. Σέηνηνη θίλδπλνη είλαη  αζζέλεηεο φπσο άγρνο, θαηάζιηςε, παρπζαξθία,  εζηζκφο 

                                                           
24 Έγγξαθν πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Δπξψπεο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017 

https://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-

administration_el.pdf 

 

 

https://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-administration_el.pdf
https://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_quality-public-administration_el.pdf
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ζηελ ηερλνινγία. Οη δεκφζηεο αξρέο, νη επηρεηξήοεηο, ηα άηνκα θαη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ. 

Οη Δπξσπαίνη πξνζδνθνχλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο 

θαη δεδνκέλεο ηεο επξείαο δπζαξέζθεηαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ηφζν σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφεηάο ηνπο, φζν θαη σο 

πξνο ηε «λνκηκνπνίεζε» ησλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ, νη ζηάζεηο ηνπ επξσπατθνχ θνηλνχ 

πξνο ην θξάηνο πξφλνηαο είλαη απμαλφκελεο ζεκαζίαο. Σν γεγνλφο φηη νη πνιίηεο ηαπηφρξνλα 

ιακβάλνπλ θαη  ρξεκαηνδνηνχλ ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο, εληζρχεη ηε ζεκαζία ησλ απφςεψλ 

ηνπο, αιιά θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 

Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο είλαη ηδηαίηεξα ρακειή 

ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηδίσο Οπθξαλία, Βνπιγαξία θαη Ρσζία, ελψ είλαη 

πςειφηεξε ζηηο δπηηθν-Δπξσπατθέο ρψξεο, αιιά πνπζελά ζηελ Δπξψπε δελ είλαη 

ζπληξηπηηθή.
25

   

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ελψ ζε κηα θιίκαθα 0-10, πνπζελά ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο δελ μεπεξλά ην 7,5 (ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ηξίηε απφ ην ηέινο κεηαμχ 29 

ρσξψλ), σζηφζν  νη πνιίηεο ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ: Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη: 

  «Γηαπηζηώλνπκε όηη ε ηθαλνπνίεζε από ην θξάηνο πξόλνηαο είλαη πνιύ ρακειόηεξε από 

ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ παξνρή πξόλνηαο από ην θξάηνο, θαη πνιύ πην δηαζθνξπηζκέλα ζε όιε 

ηελ Δπξώπε»
26

.  

 Δπίζεο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πνιχ ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θξίζε ησλ 

εηδηθψλ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο. Ο ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο είλαη 0,8, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη κεηξήζεηο ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά
27

.  

                                                           
25

 Θεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, «Πνηφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», 2017 
26

 Stefan Svallfors, (Μεηάθξαζε Γηακάλησ ηπιηαλνχ) «ηάζεηο ζηελ Δπξώπε απέλαληη ζην Κξάηνο Πξόλνηαο: 

θύξηα απνηειέζκαηα ηνπ 4
νπ

 γύξνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο, 2008»Δθδ. Δπξσπατθή Κνηλσληθή 

Έξεπλα,- Κνηλνπξαμία Δπξσπατθήο Δξεπλεηηθήο Τπνδνκήο Παλεπηζηήκν ίηη ηνπ Λνλδίνπ, ζει.6 
27

 European Commission, ESS, Ζ ΔΚΔ είλαη κηα αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε φιε ηελ 

Δπξψπε απφ ην 2001. Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηεο πεξηιακβάλεη απνηειέζκαηα απφ ζρεδφλ 350 000 

νινθιεξσκέλεο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο δηεμάγνληαη αλά δηεηία κε λενεπηιερζέληα ζπγρξνληθά-δείγκαηα θάζε 
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Γηάγξακκα 4: Πνηόηεηα δηαθπβέξλεζεο θαηά ηελ θξίζε ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ θαη 

θαηά  ηελ αληίιεςε ηεο θνηλήο γλώκεο 

 

 

2. Σν εζληθό θαη ππεξεζληθό πιαίζην δεκηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλόηεηαο, σο κέξνο ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ   

2.1. Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ησλ ΚΚ ζηελ Διιάδα ηνπ 2016, σο ζηνηρείν ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ 

ηελ Διιάδα, ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ  θξάηνπο θνηλσληθήο θαη νπζηαζηηθήο 

αιιειεγγχεο, κε εληαίνπο θαλφλεο θαη ηζφηηκε πξφζβαζε γηα φινπο,  ήηαλ ην δεηνχκελν, ε 

θχξηα πξφθιεζε  γηα ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο επί ζεηξά εηψλ. Απνηειεί θνηλή 

παξαδνρή φηη ην ειιεληθφ θνηλσληθφ κνληέιν δελ είρε πνηέ ζρεδηαζηεί κε νξζνινγηθφ ηξφπν 

θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ  ρακειή απνδνηηθφηεηα θαη ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

                                                                                                                                                                                     
θνξά. Ζ έξεπλα κεηξά ηηο ζηάζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο δηαθφξσλ πιεζπζκψλ ζε πάλσ απφ 

ηξηάληα ρψξεο.  

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/TL2_Welfare-Cypriot-Greek.pdf 

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/TL2_Welfare-Cypriot-Greek.pdf
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θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ αληζνηήησλ.  Ζ  Διιάδα ππήξμε ε ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθή  ρψξα ηεο ΔΔ ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο.  

Γηάγξακκα 5: Απνηειεζκαηηθόηεηα δαπαλώλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ΔΔ 2005-2011 

 

Πεγή: ΗΝΔ-ΓΔΔ, Παξαηεξεηήξην θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ 

ην δηάγξακκα 5 βιέπνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο σο πξνο ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο, γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, θαηά ηα έηε 2005-

2011. ε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, είλαη ε ρψξα κε ηε ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, εληφο ηεο ΔΔ, παξά ην γεγνλφο φηη  ην χςνο ησλ δαπαλψλ 

απηψλ είλαη αξθεηά θνληά ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα 

δηαγξάκκαηα 6 ,7 θαη 8. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ σο 
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πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο αληίζηνηρεο δηαθχκαλζεο ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο
28

, φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην χςνο ηνπ δηαζέζηκνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ.Γειαδή, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

αμηνινγείηαη απφ ηελ επίδξαζε πνπ απηέο έρνπλ ζηνλ θίλδπλν θηψρεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο, 

πξέπεη λα πνχκε φηη ν θίλδπλνο θηψρεηαο πξηλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, δειαδή 

φηαλ ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα θαη νη 

ζπληάμεηο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο φηαλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη νη ζπληάμεηο, ελψ φηαλ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα επηδφκαηα κεηψλεηαη 

πεξαηηέξσ, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη γηα ην έηνο  

201929 , ν θίλδπλνο θηψρεηαο ήηαλ 48,4% πξηλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, 23,2% 

φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζην εηζφδεκα νη ζπληάμεηο θαη 17,9%, φηαλ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα 

θνηλσληθά επηδφκαηα 30.  

Καηά ζπλέπεηα, παξά ηε ζεκαληηθή επίπησζε ησλ ζπληάμεσλ ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ ζπλνιηθά, παξακέλεη ρακειή. 

Γηάγξακκα 6: Γαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ ΔΔ, 2008 

                                                           
28

 Χο θίλδπλνο θηψρεηαο νξίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά, ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ 

ηζνδχλακν δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη ρακειφηεξν ηνπ 60% ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο 

29
 Σν έηνο αλααθνξάο είλαη ην έηνο 2018, δειαδή πξφθεηηαη γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2018, ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζην πιαίδην ηεο έξεπλαο EU-SILC: Europpean 

Survey on Income and Living Conditions 
30

 ΔΛΣΑΣ, Γειηίν Σχπνπ Κίλδπλνο Φηψρεηαο, Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ 

Ννηθνθπξηψλ, έηνο 2019, 19 Ηνπλίνπ 2020 
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Πεγή: Eurostat 2020 

Γηάγξακκα 7: Γαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ ΔΔ, 2014 

 

Πεγή: Eurostat 2020 

 

Γηάγξακκα 8: Γαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ ΔΔ, 2008,2012,2017 
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Πεγή: Eurostat 2020 

 

Ζ ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα (φρη κφλν ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο, αιιά πνιχ 

γεληθφηεξα) νθείινληαλ ζε κηα ζεηξά απφ δνκηθέο αλεπάξθεηεο, φπσο ε έιιεηςε θεληξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ, ε απνπζία θαηαγξαθήο δηθαηνχρσλ, 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ε θαηεγνξηθή πξνζέγγηζε, ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε 

ηνπ πιεζπζκνχ, ε απνπζία ή ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ν  

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ράξαμε θαη πινπνίεζε ησλ 

πνιηηηθψλ, ρσξίο δηαζχλδεζε, νη επηθαιχςεηο θαη ε αζάθεηα ησλ  αξκνδηνηήησλ, ε  

πεξηνξηζκέλε εκπινθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  ζηε ράξαμε θαη πινπνίεζε  πνιηηηθψλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν ε απνπζία ζηφρεπζεο, ή ε θαθή ζηφρεπζε πνπ νδεγνχζε ζε θελά ζηελ 

πξνζηαζία θαη δεκηνπξγνχζε νκάδεο παληειψο αθάιππηεο θαη ηαπηφρξνλα νκάδεο κε  

πνιιαπιή θάιπςε.     

Καηά ζπλέπεηα, ε αλακφξθσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο θνηλσληθήο έληαμεο ήηαλ 

αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ αλάθηεζε ηεο ρακέλεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθε θαη ζπλερίδεη λα πινπνηείηαη ζηαδηαθά  ε αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεκηνπξγείηαη, δειαδή, έλα ζχγρξνλν Δζληθφ χζηεκα  θνηλσληθήο 

έληαμεο, ςεθηαθφ, δηαθαλέο, ηθαλφ λα ζπγθεληξψλεη θαη λα παξαθνινπζεί ζηνηρεία θαη άξα 
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λα ζρεδηάδεη θαη λα παξάγεη ηεθκεξησκέλεο παξεκβάζεηο, κε απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο γηα 

ηνλ πνιίηε θαη αμηφπηζηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο.  

Σν ζχζηεκα απηφ ζηεξίδεηαη ζε δχν ππιψλεο: ηνλ Δζληθφ Μεραληζκφ Παξαθνινχζεζεο, 

πληνληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

(ζχληνκα Δζληθφ Μεραληζκφ) θαη ηνλ Οξγαληζκφ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (δειαδή ηνλ ΟΠΔΚΑ). 

Χζηφζν, ε αλακφξθσζε απηή δελ έγηλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν επεηδή ππήξμε ε 

αληηθεηκεληθή αλάγθε. Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ πληνληζκνχ, 

Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο 

πλνρήο, ήηαλ κία απφ ηηο ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 

«πζηεκηθέο Παξεκβάζεηο ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο πξφλνηαο», ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» ηεο 4ε 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, 2007-2013, ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ  απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 2014 – 2020, ε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ηνπ 

Μεραληζκνχ, πνπ ζρεδηάζηεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, παξέκεηλε σο ζηφρνο. Δληάρζεθε 

ζηελ  πζηεκηθή Παξέκβαζε 4 «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Μεραληζκνχ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο, 

πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε».  

Χζηφζν, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο βξηζθφκελν ζε 

κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πινπνίεζεο ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κέζσ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πζηεκηθψλ Παξεκβάζεσλ ζρεδίαζε ην 2014, λέα πζηεκηθή 

Παξέκβαζε (6) κε ηίηιν «Δθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ 

αλαβάζκηζεο ιεηηνπξγηθήο νινθιήξσζεο ησλ λέσλ ζεζκψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο». Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα 3 απηήο 

αλαθέξεηαη ζηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

ζηξσκάησλ θαη ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ Μλεκνλίσλ.  
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Ζ λέα ζπζηεκηθή ήξζε λα ζπλεπηθνπξήζεη ηε ρψξα καο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

κλεκνληαθψλ δεζκεχζεψλ ηεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Ν. 4093/2012 θαη ην Μλεκφλην πλελλφεζεο (Memorandum 

of Understanding on Specific Policy Conditionality – MOU). πγθεθξηκέλα, νη δεζκεχζεηο 

αθνξνχζαλ, κεηαμχ άιισλ, ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αζθάιεηαο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη έληαμεο 

ζηελ απαζρφιεζε. ηελ Τπνπαξάγξαθν ΗΑ ηνπ Νφκνπ πξνβιέθζεθε θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο γηα πξψηε θνξά ζηελ 

επηθξάηεηα. ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016, ζην 

Κεθάιαην Β’, ζηνλ Πίλαθα 5, αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ζην πεδίν ησλ 

Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ ελφηεηα 2.5.3. (Γίρηπα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο) ηεο χκβαζεο 

Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο ηεο παξ.Β ηνπ άξζξ.3 ηνπ Ν.4336/2015 ηνπ Απγνχζηνπ 

2015, αλαθεξφηαλ πσο ε πην πηεζηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θπβέξλεζε ήηαλ ε παξνρή 

άκεζεο ζηήξημεο ζηνπο πιένλ επάισηνπο. Πξνηάρζεθε ν επαλαζρεδηαζκφο ελφο 

ζηνρνζεηεκέλνπ ζπζηήκαηνο πξφλνηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξεο 

εζληθήο εθαξκνγήο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη νξίζηεθε σο αλαγθαηφηεηα 

ε θαηάξηηζε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ παξνρψλ γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηφζν ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, φζν θαη ησλ άιισλ παξνρψλ. Γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαθνινχζεζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ 

πξνηάζεθε ε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, ζεκαληηθή δξάζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε 

εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο, κε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Front 

Desk θαη ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ζ ζχζηαζε βεβαίσο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ ζπληζηνχζε νπζηψδεο θξηηήξην 

εθπιήξσζεο ηεο αηξεζηκφηεηαο 9.1 κε ηίηιν «Ζ χπαξμε θαη εθαξκνγή εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ 

πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ 

πνπ απνθιείνληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

απαζρφιεζε» ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020. Ζ αηξεζηκφηεηα δειαδή, 

αθνξνχζε θαη’ νπζίαλ ηελ εθπφλεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 

(ΔΚΔ). ε απηήλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηέηαξην επηρεηξεζηαθφ άμνλα «Καιή 
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δηαθπβέξλεζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο», πξνβιεπφηαλ ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ 

Μεραληζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο.  

  Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο ΔΚΔ  μεθίλεζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ην 2013, κε βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηε 

κεηαηφπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ παξαδνζηαθή θαηεγνξηθή 

πξνζέγγηζε, ζηελ θαζνιηθφηεηα ηεο θάιπςεο, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο «ελεξγεηηθήο» 

δηάζηαζεο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σν φξακά ηεο εζηηαδφηαλ  

 ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

πιένλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, 

 ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ έληαμεο κε έκθαζε ζηνλ ελεξγεηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ κέηξσλ θαη ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, 

 ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο θξάηνπο, θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη 

αγνξάο κε έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία ηζρπξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2014 ππνβιήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ 

Πιαίζην  Κνηλσληθήο Έληαμεο
31

 θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 κε ηελ 

ππνβνιή ηεο Δμεηδίθεπζεο ηεο ΔΚΔ.  Παξάιιεια, νη πεξηθέξεηεο εθπφλεζαλ ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο ηνπο ηξαηεγηθέο Κνηλσληθήο Έληαμεο (ΠΔΚΔ), ηεξψληαο ηε ζπκβαηφηεηα 

κε ην   Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην. Ζ ππνβνιή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Δμεηδίθεπζεο ηεο ΔΚΔ 

ζήκαλε θαη ηελ πιήξσζε ηεο αηξεζηκφηεηαο 9.1. 

Ζ   Δζληθή ηξαηεγηθή δνκήζεθε ζε 3 ππιψλεο θαη 4 επηρεηξεζηαθνχο άμνλεο πνπ 

αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο θαη κέηξα. 

Οη 3 Ππιψλεο ηεο ηξαηεγηθήο βαζίδνληαη ζηε ζχζηαζε ηνπ 2008 ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Δλεξγφ έληαμε
32

, ε νπνία πεξηγξάθεη κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πνπ 

ζπλδπάδεη ηξεηο ηζφηηκεο κεηαμχ ηνπο δηαζηάζεηο: ηελ επαξθή ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο, 

                                                           
31

  https://www.ypakp.gr/index566c.html?ID=15sP3NTid7vEcodZ&Rec_ID=9726 
32

 Council Communication on a Commission Recommendation on the active inclusion of people excluded from 

the labour market COM (2008) 639 final. 

https://www.ypakp.gr/index566c.html?ID=15sP3NTid7vEcodZ&Rec_ID=9726
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θαηά ηηο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ,  ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε   θαη 

ηελ πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο.  Καηά αληηζηνηρία νη 3 Ππιψλεο  ηεο 

ΔΚΔ είλαη:   

                      1. Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 

                  2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

                  3. Αγνξά εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο 

Οη επηρεηξεζηαθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχνληαη νη ηξεηο Ππιψλεο  είλαη:   

 θαηαπνιέκεζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο 

 πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ παηδηψλ 

 πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

 Γηαθπβέξλεζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο 

Ο 4νο Δπηρεηξεζηαθφο Άμνλαο πεξηέρεη νξηδφληηα κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο 

ηεο ηξαηεγηθήο.  Έλα απφ ηα κέηξα απηά –ην κέηξν 4.1.1-είλαη θαη ν Δζληθφο Μεραληζκφο . 

 

2.2.  Ζ ζεζκνζέηεζε  θαη πινπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ θαη ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο ζην πιαίζηό 

ηνπ 

 

Ο Δζληθφο Μεραληζκφο απέθηεζε ππφζηαζε κε ηα άξζξα 1-22 ηνπ λ.4445/2016 (ΦΔΚ 236 

Α’). Ο ΔΜ απνηειεί ηνλ εληαίν νξγαληθφ ζρεκαηηζκφ πνπ έρεη σο ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηε 

δηαπίζησζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ην ζπληνληζκφ ηεο ράξαμεο πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

έληαμεο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Γξα ζπλεθηηθά κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ πνπ 

αζθνχλ θνηλσληθή πνιηηηθή, ρσξίο λα κεηαβάιιεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

Ο ΔΜ δηαξζξψλεηαη ζε 2 επίπεδα θεληξηθφ θαη απηνδηνηθεηηθφ, ελψ ε ξαρνθνθθαιηά ηνπ 

πνπ ζπλδέεη φια ηα φξγαλα πνπ κεηέρνπλ ζε απηφλ, είλαη ην Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα κε ηα ηξία ππνζπζηήκαηά ηνπ: ην ππνζχζηεκα δεδνκέλσλ,  ην γεσπιεξνθνξηαθφ 
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ππνζχζηεκα θαη ην ππνζχζηεκα ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ. ην ππνζχζηεκα 

δεδνκέλσλ δεκηνπξγνχληαη γηα πξψηε θνξά ηξία ειεθηξνληθά κεηξψα: κεηξψν 

σθεινπκέλσλ, κεηξψν  θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεηξψν δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.  Σν Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζπλδέεηαη 

επηπιένλ κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα κεηξψα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή, ελψ πιήξε πξφζβαζε ζε απηφ έρεη ε ΑΑΓΔ. Σν ΚΤΚΟΗΠ απνηειεί ην 

ζπιινγηθφ Κπβεξλεηηθφ φξγαλν ην νπνίν ιακβάλεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο. 

Ο ππξήλαο ηνπ ΔΜ ζην θπβεξλεηηθφ επίπεδν είλαη νη δχν δηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα  ζεκεία επαθήο ησλ ζπλαξκφδησλ 

ππνπξγείσλ, ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, αιιά θαη κε ηηο 

δνκέο ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ επηπέδνπ, φπσο ηα Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα θαη ηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο.    

Ζ  ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα εθπφλεζε ηαθηηθψλ εθζέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ ΔΜ, αιιά ε ζεκαληηθφηεξε   θαηλνηνκία ηνπ είλαη 

φηη κέζσ ηνπ  Δληαίνπ Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαζηεξψλεη κηα ακθίδξνκε 

δηαδηθαζία, κεηαμχ θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο-ηνπηθήο δηνίθεζεο.   

Πίλαθαο 3. Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ 

Κπβεξλεηηθό Δπίπεδν Απηνδηνηθεηηθό  επίπεδν 

 Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

 Γ/λζε Κνηλ.Έληαμεο&Κνηλ.πλνρήο  

 Γ/λζε Καηαπνιέκεζε Φηψρεηαο  

 

 Δπνπηεπφκελνη θνξείο  

 ΔΚΚΑ    

 ΔΗΔΑΓ  

 ΟΑΔΓ  
 

 πλαξκφδηαΤπνπξγεία/ππεξεζίεο  
 

 Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ,  Δηδηθέο 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο, επηηειηθέο δνκέο, θα. 
   

 Δζληθή Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
 

 Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ  χζηεκα  

 3 Τπνζπζηήκαηα   

 Πεξηθέξεηεο  

 Γ/λζεηο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο    

 Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα  

    

 Γήκνη 

 Κνηλσληθέο ππεξεζίεο δήκσλ 

 Κέληξα Κνηλφηεηαο 

 

 Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή  

Γηαβνχιεπζεο       

 

 Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 
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 3 Μεηξψα  

                     Μεηξψν σθεινπκέλσλ 

                     Μεηξψν ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ 

                     Μεηξψν θνξέσλ 

 

ην έλα άθξν απηήο ηεο ακθίδξνκεο δηαδηθαζίαο, ην ζεκείν εηζφδνπ, ή αιιηψο «ηα κάηηα 

θαη ηα απηηά» ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία είλαη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε  ΟΣΑ α΄βαζκνχ. 

θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, σο ππεξεζίεο πξψηεο ππνδνρήο, είλαη 

ε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο, ε ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ ζηελ εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ,  αιιά θαη  ε ηξνθνδφηεζε ηνπ  ΔΜ  κε ζηνηρεία.   

 πγθεθξηκέλα ην έξγν ηνπο αθνξά : 

 Σελ ππνδνρή, θαηαγξαθή, εμππεξέηεζε θαη δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε 

πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο, πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ 

επίπεδν, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

 Σε ζχζηαζε θαη δηαρείξηζε αξρείνπ θαη αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ σθεινχκελσλ 

 Σε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ 

 Σελ άκεζε θαη απεπζείαο ελεκέξσζε ηνπ Δ.ΓΠ.. ηνπ ΔΜ 

Γηαηέζεθε έηζη γηα πξψηε θνξά ζην επίπεδν ηνπ δήκνπ έλα ςεθηαθφ εξγαιείν ζηελ 

ππεξεζία ηνπ πνιίηε,  ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ, ή επξχηεξα, ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη ηνπο θνξείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, δηεπθνιχλεηαη λα θάλεη ηελ αίηεζή ηνπ, ελψ ην ηη δηθαηνχηαη θαη ηη φρη, 

πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη φρη απφ άιινπ είδνπο 

δηαδηθαζίεο.   

Απφ ηελ άιιε, ε πιεξνθνξία πνπ εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα είλαη δηαζέζηκε ζηηο 

πηζηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζηζηψληαο 

δπλαηή ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δηακφξθσζε 

πνιηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο.  
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2.3. Σν ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο   

 Νφκνο  4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α): «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο ζεζκνζεηεί ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο. 

 

 Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λφκνπ
33

 «κε ηελ 

πξνηεηλόµελε ξύζµηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο πξνγξαµµαηίδεηαη θαη εληζρύεηαη ε ελεξγόο ζπµµεηνρή ησλ νξγαληζµώλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζµνύ ζηελ εθαξµνγή ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθό επίπεδν. Η 

ζπληαγµαηηθώο θαηνρπξσµέλε δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ από ηνπο δήµνπο απνθηά µε 

ηελ παξνύζα ξύζµηζε µία θνηλσληθή δηάζηαζε άθξσο νπζηαζηηθή θαη επίθαηξε ελόςεη ησλ 

επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνµηθήο θξίζεο. Η παξερόµελε ζηνπο δήµνπο δπλαηόηεηα ζύζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο «Κέληξσλ Κνηλόηεηαο», ήηνη δνµώλ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα θαη αλζξσπηζηηθνύ 

πξννξηζµνύ, επηδηώθεη ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη δηαζύλδεζε ησλ επάισησλ νµάδσλ 

πιεζπζµνύ µε όια ηα θνηλσληθά πξνγξάµµαηα θαη ππεξεζίεο. Αλαγλσξίδεηαη ζηνπο δήµνπο ε 

επρέξεηα λα ζπµµεηέρνπλ ελεξγά θαη απνηειεζµαηηθά ζηε ράξαμε ηνπηθώλ πνιηηηθώλ θαη 

δξάζεσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Λόγσ αξµνδηόηεηαο θαη εγγύηεηαο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηώλ θαη, ηδηαηηέξσο, ησλ επάισησλ θνηλσληθώλ νµάδσλ, ε Πξσηνβάζµηα Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε δηαζέηεη ηελ ππνδνµή λα δηαρεηξηζηεί θαηά ηξόπν απνηειεζµαηηθό θαη επσθειή 

γηα ηνπο θνηλσληθά αδύλαµνπο ην έξγν ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο». 

 Νφκνο 4445/2016 (ΦΔΚ 22 Α): «Δζληθφο Μεραληζκφο πληνληζκνχ, 

Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο, ξπζκίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη εθαξκνζηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 (Α' 85) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

«Δζληθή επηηαγή» ραξαθηεξίδεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ
34

 «ν 

ζρεδηαζµόο, ε ελεµέξσζε, ε παξαθνινύζεζε, ε αμηνιόγεζε θαη ν ζπληνληζµόο ηεο ζπλνιηθήο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο γηα ηηο επάισηεο νµάδεο ηνπ πιεζπζµνύ ζε όιεο ηηο πηπρέο 

θαη ηηο βαζµίδεο ηεο δηνίθεζε» θαη πξνζηίζεηαη όηη «ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

                                                           
33

 https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/%20m-kybe-eis-

olo.pdf   
34

 https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-koinosyn-eis-

synolo.pdf  

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/%20m-kybe-eis-olo.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/%20m-kybe-eis-olo.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-koinosyn-eis-synolo.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-koinosyn-eis-synolo.pdf
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θαζίζηαηαη επηβεβιεµµέλε, πξνθεηµέλνπ λα ζπληνληζηνύλ απνηειεζµαηηθά θαη λα 

ζπιιεηηνπξγήζνπλ όινη νη ζπλαξµόδηνη θνξείο ζε θπβεξλεηηθό θαη απηνδηνηθεηηθό επίπεδν, λα 

εληζρπζεί ν θνηλσληθόο δηάινγνο, µέζσ ησλ νξγάλσλ δηαβνύιεπζεο, θαζώο θαη λα 

εμαιεηθζνύλ θαηλόµελα επηθαιύςεσλ θαη θαθνδηαρείξηζεο πεξηνξηζµέλσλ θνηλσληθώλ πόξσλ 

ζε έλαλ εμαηξεηηθά θξίζηµν ηνµέα πνιηηηθήο ....  ην µαθξνπξόζεζµν ζρεδηαζµό ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο θαηλνηνµίαο θαη ηεο βέιηηζηεο πξαθηηθήο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηαθζνξάο 

ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο».   

ην πιαίζην απηφ δηαζαθελίδνληηα νη αξµνδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ 

Γήµσλ   γηα ηελ εθαξµνγή θνηλσληθψλ πξνγξαµµάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη 

ελζσκαηψλνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ  ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο.    

 ΚΤΑ  Γ14/15834/237  (ΦΔΚ 1344 Β / 19.04.2019):   «Καζνξηζκφο ειάρηζησλ 

πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο» 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηξνπνπνηεί θαη ζπκπιεξψλεη ηελ αξρηθή 

ΚΤΑ πνπ θαζφξηζε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο θαη 

νξίδεη  ιεπηνκεξψο ην ζθνπφ, ην αληηθείκελν, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ηηο νπνίεο δηαθξίλεη ζε 

ππνρξεσηηθέο θαη ελδεηθηηθέο
35

, ηνπο σθεινχκελνπο, ηνπο θνξείο πινπνίεζεο, ηνλ ηξφπν 

ζηειέρσζεο θαη ηηο θαηάιιειεο εηδηθφηεηεο, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηε ζχληαμε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, ηηο πξνδηαγξαθέο ζηέγαζεο, ηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο. 

 ΚΤΑ Γ13/νηθ.33475/1935/15.06.2018/ΦΔΚ 2281 Β:  «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 

Αιιειεγγχεο»,   (ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΚΤΑ Γ13/νηθ./54653/2701/18-10-2018 

(Β’/4837), ηελ Γ13/νηθ.25150/557/3-6-2019 (Β’/2194)   θαη  Γ13/νηθ.16250/321 

(B΄ 1655/04.05.2020). 

ηελ Απφθαζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Διάρηζνπ Δγγπεκέλνπ 

                                                           
35

 Βι. Παξαθάησ, ελφηεηα 2.4 

https://www.eetaa.gr/kkoinotitas/thesmiko/fek854b_2016_egkyklios.pdf
https://www.eetaa.gr/kkoinotitas/thesmiko/fek854b_2016_egkyklios.pdf
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Δηζνδήκαηνο (ΔΔΔ) (πξψελ ΚΔΑ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ξφινο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΔΔ είλαη φρη απιά ζεκαληηθφο, αιιά απνιχησο 

θαζνξηζηηθφο, δεδνκέλνπ φηη, αθελφο ζα ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιε, εάλ φρη αδχλαηε, ε 

θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα (ε θαζνιηθή εθαξκνγή ζε φιε ηε ρψξα 

μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017), αθεηέξνπ πξφθεηηαη γηα ηελ αξκνδηφηεηα πνπ θαιχπηεη 

ην θχξην κέξνο ηνπ θαζεκεξηλνχ έξγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, φπσο 

άιισζηε απηφ απνηππψλεηαη ζε ζρεηηθέο  Δθζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο, πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
36

 

Δπηπιένλ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη κεηά,  εθδφζεθαλ αξθεηέο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκπινθή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ζηελ παξνρή επηπιένλ 

ππεξεζηψλ ή ζηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ, φπσο νη αθφινπζεο: 

 ΚΤΑ Γ12α/Γ.Π.νηθ.68856/2202/28.12.2018/ΦΔΚ 5855 Β: «Αλάζεζε 

αξκνδηφηεηαο ρνξήγεζεο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ζε ρξήκα ζε άηνκα κε 

αλαπεξία, επηδφκαηνο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο θαη επηδφκαηνο νκνγελψλ 

πξνζθχγσλ  ζηνλ ΟΠΔΚΑ- Καζνξηζκφο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ». 

 ΚΤΑ Γ11 νηθ. 8523/236/18.02.2020/ ΦΔΚ 490 Β «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 

ρνξήγεζεο επηδφκαηνο γέλλεζεο» 

 

2.4.  Οη αξκνδηόηεηεο ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο 

 

Σα Κέληξα Κνηλφηεηαο απνηεινχλ ππεξεζίεο ηχπνπ “One StopShνp” δειαδή ππεξεζίεο 

εληαίαο εμππεξέηεζεο  θαη ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο ππεξεζίεο πξψηεο ππνδνρήο, 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο, ε ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ ζηελ 

                                                           
36

 Α)Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο 

πλνρήο, «Η ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο γηα ην έηνο 2017»,     

Β) Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο 

πλνρήο, «Η ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο γηα ην έηνο 2018»,   Οθηψβξηνο 2019,   

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12126.pdf 
     

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12126.pdf
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εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ θαη ε ηξνθνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ κε ζηνηρεία. 

χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε ΚΤΑ  Γ14/15834/237  «Καζνξηζκφο ειάρηζησλ 

πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο», νη αξκνδηφηεηεο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε 

ππνρξεσηηθέο θαη ελδεηθηηθέο σο εμήο: 

Α. Τπνρξεσηηθέο: 

 1. Τπνδνρή, ελεκέξσζε, θαηαγξαθή, ππνζηήξημε πνιηηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία έληαμή 

ηνπο ζε πξνγξάκκαηα, φπσο ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα, ην ΣΔΒΑ θ.ά. 

2. πλεξγαζία κε ππεξεζίεο θαη δνκέο  (μελψλεο αζηέγσλ, θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ, 

δνκέο γηα ΑκεΑ, θνηλσληθά θξνληηζηήξηα, ππεξεζίεο απαζρφιεζεο, ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο)  

γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ παξαπνκπή ησλ αηηεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ 

αλέξγσλ. 

Β. Δλδεηθηηθέο:  

Οη νπνίεο αζθνχληαη  αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο θαη ηηο αλάγθεο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: Τινπνίεζε δξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

έληαμε (ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη 

καζεζηαθή ζηήξημε παηδηψλ, ζπλδξνκή ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα λένπο, δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ, δξάζεηο γηα θνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθή έληαμε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ, 

ζπλδξνκή ζηελ ελεκέξσζε επί λνκηθψλ δεηεκάησλ, ζπγθέληξσζε θαη δηαλνκή αγαζψλ, 

αλάπηπμε δηθηχνπ εζεινληηζκνχ).   

Πίλαθαο 4: Κέληξα Κνηλόηεηαο αλά Πεξηθέξεηα 

Πεξηθέξεηα Κέληξα Κνηλόηεηαο 

ΑΜΘ 22 

Κ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 38 

ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 10 

ΖΠΔΗΡΟΤ 10 
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Σ. ΔΛΛΑΓΑ 25 

ΘΔΑΛΗΑ 23 

ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 19 

ΚΡΖΣΖ 16 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 5 

Ν.ΑΗΓΑΗΟΤ 13 

Β.ΑΗΓΑΗΟΤ 5 

ΑΣΣΗΚΖ 55 

ΠΔΛ/ΟΤ 3 

ΤΝΟΛΟ 244 

 

Πεγή:Απνηειέζκαηα Δθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ ηεο Δ..Α.κε.Α. θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Αζήλα, 3 Μαξηίνπ 2020
37

 

  

 

Σα Κέληξα Κνηλφηεηαο ιεηηνπξγνχλ απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, επί νθηαψξνπ βάζεσο, 

κε δπλαηφηεηα θπιηφκελνπ σξαξίνπ ή παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ, κε παξφληεο πάληα 

ηνπιάρηζηνλ 2 ππαιιήινπο, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο.  ήκεξα 

ιεηηνπξγνχλ 244 Κέληξα Κνηλφηεηαο ζε ηζάξηζκνπο δήκνπο ηεο ρψξαο.
38

 

 

2.4.1. Οι ειδικόηηηες ηων ζηελετών ηων Κένηρων Κοινόηηηας 

Όπσο απνηππψλεηαη ζηελ Έθζεζε «Ζ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ην 2018» ηεο 

Γ/λζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ε ζηειέρσζε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο γίλεηαη θπξίσο απφ 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο , νη νπνίνη απνηεινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο 

                                                           
37 Γήκεηξα Νίθνπ, «Ο ξόινο ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνχ», 

παξνπζίαζε ζην Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην ηεο Δ..Α.κεΑ., κε ζέκα «Σα Γηθαηώκαηα θαη νη Κνηλσληθέο 

Παξνρέο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, Υξόληεο Παζήζεηο θαη ηηο Οηθνγέλεηέο ηνπο.Ο ξόινο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλόηεηαο θαη ησλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ησλ Γήκσλ ηεο  Αηηηθήο », Αζήλα, 3 Μαξηίνπ 2020 
38

  Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, «πρλέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ 

Κνηλόηεηαο», Αζήλα, Απξίιηνο 2019, https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12128.pdf  

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12128.pdf
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εξγαδφκελνπο (52,4% ηνπ ζπλφινπ) θαη ςπρνιφγνπο πνπ απνηεινχλ ην ¼ (24,71%)  θαη ζε 

πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά απφ ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο : 

 

Πίλαθαο 5: Οη εηδηθόηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Κνηλόηεηαο 

Δηδηθόηεηεο Αξηζκόο  ζηειερώλ Πνζνζηό % 

Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 318 52,39% 

Φπρνιόγνη 150 24,71% 

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 72 11,86% 

Άιιεο (βνεζεηηθό 

πξνζσπηθό, νδεγνί) 

31 5,11% 

Κνηλσληνιόγνη 21 3,46% 

Οηθνλνκνιόγνη 15 2,47% 

ύλνιν 607  

 

Πεγή: «Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΚΚ ην 2018», Έθζεζε ηεο  Γ/λζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη         

            Κνηλσληθήο πλνρήο, Οθηψβξηνο 2019 

 

2.4.2. Η επαθή ηων Κένηρων Κοινόηηηας με ηοσς πολίηες, όπως αποησπώνεηαι ζηο Ενιαίο 

Γεωπληροθοριακό Σύζηημα. 

Απφ ηνλ  Πίλαθα 6 πξνθχπηεη φηη απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο έσο ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ 2020,  ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο φιεο ηεο ρψξαο είραλ 1.440.294 επηζθέςεηο, 

ελέγξαςαλ 452.465 σθεινχκελνπο θαη πξαγκαηνπνίεζαλ 72.971 παξαπνκπέο. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία έρεη φηη  κέζα ζε έλα έηνο (απφ 28.02.2019 έσο 28.02.2020) νη εγγξαθέο 

σθεινπκέλσλ ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ (αχμεζε θαηά 46,4%) ελψ νη επηζθέςεηο ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ (αχμεζε θαηά 54,7%)   

 

Πίλαθαο 6: Ζ πξόνδνο ησλ επηζθέςεσλ ησλ σθεινπκέλσλ ζηα Κέληξα Κνηλόηεηαο 



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή:Απνηειέζκαηα Δθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ ηεο Δ..Α.κε.Α. θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο    Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Αζήλα, 3 Μαξηίνπ 2020
39

 

 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ:  

Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

 Ζ κεζνδνινγία, ε δεηγκαηνιεςία, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε 

αλάιπζε 

1. Μεζνδνινγία 

Ζ έξεπλα ήηαλ ζπγρξνληθή θαη ζηεξίρηεθε ζηελ ζπκπιήξσζε δνκεκέλσλ θαη 

ζηαζκηζκέλσλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, ρσξίο ηε ρξήζε 

ζπλεληεπθηή/ζπλεληεχθηξηαο. Ο ζχλδεζκνο πνπ νδεγνχζε ζην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην 

απεζηάιε ζηνπο ζπληνληζηέο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, νη νπνίνη, πξναηξεηηθά, αλέιαβαλ 

ηελ πξνψζεζή ηνπ ζε δχν σθεινχκελνπο έθαζηνπ Κέληξνπ, πξνο ζπκπιήξσζε.  

Αθνινπζνχλ παξαθάησ, αλαιπηηθά, ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.  

 

                                                           
39 Ό.π.   

Ζκεξνκελία ύλνιν 

επηζθέςεσλ 

Δγγξαθέο 

σθεινπκέλσλ 

Παξαπνκπέο 

22.10.2018 415.127 166.397 19.266 

28.02.2019 652.170 242.310 30.095 

26.06.2019 915.232 327.368 42.043 

28.02.2020 1.440.294 452.465 72.971 

Αύμεζε 

2019-2020 
 54,7% 46,4% 58,7% 
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1.1. Καηάξηηζε ρεδίνπ Δξσηεκαηνινγίνπ   

Ζ επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε θαηά ελφηεηα θαη εξψηεκα. Σα 

εξσηήκαηα ήηαλ αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη νη απαληήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην δηαξζξψζεθε ζε πέληε (5) ελφηεηεο. 

Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε ζην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ησλ 

δεκνηψλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο θαη ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζε απηφλ.  

Ζ  ηξίηε ελφηεηα αθνξνχζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο. 

 Ζ ηέηαξηε ελφηεηα αθνξνχζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθφηεηα 

πνπ επηδεηθλχνπλ ηα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηελ γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

Οη εξσηήζεηο ηεο πέκπηεο θαη  ηειεπηαίαο ελφηεηαο ζηφρν είραλ ηελ αλάδεημε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο. 

 

1.2. Καζνξηζκόο επηινγήο δείγκαηνο 

 

Ο πιεζπζκφο κειέηεο απνηεινχληαλ απφ ελήιηθεο (ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ) πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Δζληθφ Μεηξψν Χθεινπκέλσλ ηνπ Δληαίνπ Γεσπιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ πληνληζκνχ, Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο 

ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο 

ζηεξίρζεθε ζηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. πγθεθξηκέλα, νη ζπληνληζηέο ησλ 

Κέληξσλ Κνηλφηεηαο πξνψζεζαλ ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ζε δχν σθεινπκέλνπο: 

 ζηνλ πξψην σθεινχκελν πνπ θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν σθεινπκέλσλ ηελ 

πξψηε ηξίηε, κελφο Ννεκβξίνπ 2019, εθφζνλ δηέζεηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη  
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 ζηνλ πξψην σθεινχκελν πνπ θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν σθεινπκέλσλ ηελ 

πξψηε ηξίηε, κελφο Γεθεκβξίνπ 2019, εθφζνλ δηέζεηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε.  

ε πεξίπησζε πνπ νη σθεινχκελνη δελ δηέζεηαλ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, νη ζπληνληζηέο 

πξνρσξνχζαλ ζηνλ επφκελν πνπ ζα έβξηζθαλ θαη ζα πιεξνχζε ην θξηηήξην ηεο δηάζεζεο 

ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο.  

  

1.3. Οδεγίεο γηα ηελ πξνώζεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ   

 

πγθεθξηκέλεο θαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο νδεγίεο απεζηάιεζαλ ηφζν ζηνπο ζπληνληζηέο 

ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, φζν θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο σθεινχκελνπο πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ 

ζπκπιήξσζή ηνπ. Οη νδεγίεο πξνο ηνπο πληνληζηέο πεξηειάκβαλαλ γεληθέο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθέο κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηελ πξναηξεηηθή δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ 

θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ δείγκαηνο.  Οη νδεγίεο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθνξνχζαλ 

ζηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο θαη απνζηνιήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ηελ πξνζεζκία πνπ είρε νξηζηεί γηα λα αληαπνθξηζνχλ. Δπηπιένλ, ππήξρε ε επηζήκαλζε πσο 

ε ζπκπιήξσζή ηνπ ήηαλ πξναηξεηηθή θαη ζαθψο αλψλπκε. 

1.4. Πηινηηθόο έιεγρνο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ   

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε ν 

πηινηηθφο έιεγρφο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην απεζηάιε ζε ηξία (3) Κέληξα 

Κνηλφηεηαο, ζε δχν (2) ζηελ Αηηηθή, ην ΚΚ ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη 

Παξάξηεκα Ρνκά, ην ΚΚ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη ην ηξίην ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ην 

ΚΚ ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ. Απφ θάζε έλα απφ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ηα εξσηεκαηνιφγηα 

πξνσζήζεθαλ  ζε 10 ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνπο ζην κεηξψν σθεινπκέλσλ ηνπο, πξνο 

ζπκπιήξσζε.  

Καηφπηλ ε νκάδα έξγνπ επεμεξγάζηεθε  ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο θαη κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο, αιιά θαη παξαηεξήζεηο σθεινχκελσλ πνπ απάληεζαλ, πξνρψξεζε ζε 

κηθξέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη δηαηχπσζε ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε νκάδα έξγνπ αθνχ έιαβε 

ππφςε ηεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είραλ δηαηππσζεί, πξνρψξεζε ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 
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 επεμεξγάζηεθε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο,   

 πξνρψξεζε ζε αιιαγέο ζηε δνκή θαη δηαηχπσζε θάπνησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ 

(δηαγξαθή θαη επαλαδηαηχπσζε εξσηήζεσλ). 

 νξηζηηθνπνίεζε ην θείκελν ηεο επηζηνιήο πνπ ζα απνζηαιεί ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο, 

 νξηζηηθνπνίεζε ην θείκελν ηεο επηζηνιήο πνπ ζα ζπλνδεχζεη ην εξσηεκαηνιφγην 

θαη ζα απεπζχλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

 επεμεξγάζηεθε κε εηδηθφ πξφγξακκα ην εξσηεκαηνιφγην, πξνθεηκέλνπ ε 

ζπκπιήξσζή ηνπ λα γίλεη ειεθηξνληθά, κέζσ ζπλδέζκνπ, 

 πξνζδηφξηζε ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηεο αληαπφθξηζεο ησλ απνδεθηψλ, ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο απφ ηα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζα γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ην εξσηεκαηνιφγην απεζηάιε ζηηο 

10.07.2020 ζηα 244 Κέληξα Κνηλφηεηαο ηεο ρψξαο, ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Ζ ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νινθιεξψζεθε ζηηο 20.07.2020.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ σθεινπκέλσλ ήηαλ εζεινληηθή θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ εμαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ηνπο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα απνηεινχλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, έγηλε κε 

κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Σέινο, ε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ έγηλε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 

2. Σν πξνθίι ηνπ σθεινύκελνπ 

Ζ παξνπζία απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην σο ηελ πξψηε κεηαβιεηή πνπ επεμεξγάδεηαη ε έξεπλα, απνηέιεζε επηινγή 

ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο,  δηφηη ην πξνθίι, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ, ζπζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηηο απαληήζεηο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ απφ ην Κέληξν Κνηλφηεηαο.  

Σα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο πιεζπζκνχ θαη απεπζχλνληαη εθεί γηα κηα επξεία γθάκα (θνηλσληθψλ) δεηεκάησλ. 



 

53 

 

 

χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ 2016 θαη ηελ ηζρχνπζα ΚΤΑ ηνπ 2019, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο,  ζθνπφο ηνπο  είλαη «ε 

ππνζηήξημε ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ βαζκνύ ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ελόο ηνπηθνύ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, 

εμππεξέηεζε θαη δηαζύλδεζε ησλ πνιηηώλ κε όια ηα Κνηλσληθά Πξνγξάκκαηα θαη Τπεξεζίεο 

πνπ πινπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο». 

Πεξηγξάθνληαο ηνπο σθεινχκελνπο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ηφζν ν λφκνο φζν θαη ε 

ΚΤΑ αλαθέξνπλ φηη κεηαμχ ησλ πνιηηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΚ, 

έρνπλ «πξνηεξαηόηεηα άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνύλ ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο θαη 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, παηδηά πνπ βηώλνπλ θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνύ, νη σθεινύκελνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζόδεκα (ή Κνηλσληθό Δηζόδεκα Αιιειεγγύεο), θαζώο 

θαη κεηαλάζηεο, ΑκεΑ, Ρνκά θαη γεληθόηεξα εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ όπσο πεξηγξάθνληαη 

ζην «Δζληθό ηξαηεγηθό πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 

 

Γηάγξακκα 9: Σα αηηήκαηα ησλ σθεινύκελσλ ησλ ΚΚ θαηά ην έηνο 2018 
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Πεγή: «Ζ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο γηα ην έηνο 2018», Έθζεζε ηεο /λζεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Οθηψβξηνο 

2019 

 

 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε «Ζ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο γηα ην έηνο 2018» ηεο 

Γ/λζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ηα άηνκα πνπ επηζθέθζεθαλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο θαηά ην έηνο 

2018 πξνζήιζαλ   κε θχξηα αηηήκαηα ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, ζε πνζνζηφ 54,57% 

θαη ην πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ) ζε 

πνζνζηφ 22,27% 

ηα παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη ηα Παξαξηήκαηα Ρνκά απεπζχλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ, φπσο κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, αηηνχληεο άζπιν, άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη Ρνκά.  

Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηηο θεληξηθέο δνκέο ησλ ΚΚ θαη ζην πιαίζην   

απηφ εμεηάδνπκε κε απηή ηε ζεηξά ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε  θαη εμαξηψκελα κέιε, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε.   

  2.1. Φύιν σθεινύκελσλ 

Οη γπλαίθεο απνηεινχλ ηα 2/3ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ζε 

πνζνζηφ 60,6% θαη νη άλδξεο ην 1/3, δειαδή ην 39,4%.  Ζ δηαθνξά απηή είλαη κεγαιχηεξε 

απφ φ,ηη ζε άιιεο έξεπλεο  πνπ αθνξνχλ ηα ΚΚ,  γηα πξάδεηγκα έξεπλα πνπ  απεπζχλνληαλ 

ζε εξγαδφκελνπο ησλ ΚΚ θαη ζηελ νπνία απάληεζαλ θαηά 51,3%   άλδξεο θαη θαηά 48,7% 

γπλαίθεο40 
  

 

Γηάγξακκα 10 : Χθεινύκελνη ησλ ΚΚ  πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην, θαηά θύιν. 

                                                           
40  Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο 

πλνρήο, «Η ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο γηα ην έηνο 2018»,   Οθηψβξηνο 2019,  

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12126.pdf  

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12126.pdf
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Πίλαθαο 7 :  Χθεινύκελνη πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην αλά πεξηθέξεηα θαη 

θύιν. 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Άλδξεο Γπλαίθεο Γηαθ. 

ΑΣΣΗΚΖ 38% 62% 23% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 48% 52% 5% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 

ΘΡΑΚΖ 
46% 54% 8% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
33% 67% 33% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 40% 60% 20% 

ΘΔΑΛΗΑ 35% 65% 29% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 40% 60% 20% 

ΚΡΖΣΖ 0% 100% 100% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 60% 40% 20,00% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 50% 50% 0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 50% 50% 0% 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 39% 61% 21% 
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Γηαθνξέο επίζεο παξαηεξνχληαη  κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ην θχιν ησλ 

απαληνχλησλ, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα41. Δθηφο απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Ννηίνπ Αηγαίνπ, φπνπ απάληεζαλ πεξηζζφηεξνη άλδξεο, νη απαληήζεηο πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ γπλαίθεο, κε απνθνξχθσκα ηελ Κξήηε, φπνπ απάληεζαλ κφλν γπλαίθεο!    

Σν γεγνλφο φηη ην 60% ησλ απαληήζεσλ πξνέξρεηαη απφ γπλαίθεο δελ κπνξεί λα κελ 

εγείξεη ην εξψηεκα, θαηά πφζν ην θχιν επεξεάδεη ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ, ελδερνκέλσο 

ιφγσ δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ, ή δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ  ηθαλνπνίεζεο. 

2.2. Ζιηθία  σθεινύκελσλ 

Οη σθεινχκελνη ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην αλήθνπλ 

θπξίσο ζε δπν ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ  θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

56,9% πξνέξρεηαη απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα 40-64 εηψλ, ελψ ε ειηθηαθή  νκάδα 18-39  εηψλ 

έδσζε ην 40,4% ησλ απαληήζεσλ.   

Οη απαληήζεηο επνκέλσο πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ειηθία εξγαζίαο, 

γεγνλφο πνπ είλαη αλακελφκελν, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηε βαζηθή νκάδα πνπ απεπζχλεηαη ζηα 

Κέλξα Κνηλφηεηαο 42.  Ζ  βαζηθή ειηθηαθή νκάδα ησλ αηφκσλ  40-64 εηψλ απνηειεί επίζεο 

ηνλ πιεζπζκφ, ν νπνίνο είλαη (ειηθηαθά) ηθαλφο πξνο εξγαζία, ζηνλ νπνίν αληηζηνηρνχλ 

εμαξηψκελα κέιε, ζχδπγνη, αλήιηθα παηδηά, γνλείο πνπ ρξεηάδνληαη θξνληίδα.    

Γηάγξακκα 11: Χθεινύκελνη ησλ ΚΚ  πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην,αλά 

ειηθηαθή νκάδα    

 

 

                                                           
41 Γηα ηηο πεξηθέξεηεο Β. Αηγαίνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ θαη Πεινπνλλήζνπ, δελ παξνπζηάδνληαη ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηηο απαληήζεηο σθεινχκελσλ, θαζψο ν αξηζκφο απαληήζεσλ δελ απνηεινχζε ζηαηηζηηθά αζθαιέο δείγκα.  
42

 Βι. Τπνζεκείσζε 33, Δθζέζεηο γηα ηε Λεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο γηα ηα έηε 2018,2019 
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Γηαθνξέο επίζεο παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ ειηθία ησλ 

απαληνχλησλ, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Οη δηαθνξέο είλαη  αξθεηά 

κεγάιεο, γηα παξάδεηγκα ζηελ  Κεληξηθή Μαθεδνλία ην 73,3% ησλ απαληήζεσλ πξνέξρεηαη 

απφ άηνκα 18-39 εηψλ, ελψ ζηελ Αηηηθή ηα άηνκα ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο έδσζαλ κφλν 

ην 30,8%  ησλ απαληήζεσλ θαη ζηελ Κξήηε κφλν ην 16,7%.  

Απφ ηνλ πίλαθα επηβεβαηψλεηαη ε θπξηαξρία ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Σν γεγνλφο φηη ην βαζηθφ αίηεκα φζσλ απεπζχλνληαη ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο είλαη ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα, αξθεί γηα λα εμεγήζεη ηελ 

ππνεθπξνζψπεζε ζηηο απαληήζεηο θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ, δεδνκέλνπ φηη ην εηφδεκά ηνπο 

απφ ηηο ζπληάμεηο ή απφ ην  επίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Αλαζθάιηζησλ Τπεξειίθσλ 

ηνπο θαζηζηά κε δηαθαηνχρνπο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο.   

 

Πίλαθαο 8 : Ζιηθηαθή νκάδα ησλ σθεινύκελσλ ησλ ΚΚ  πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην, αλά πεξηθέξεηα 

 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 18-39 40-64 

ΑΣΣΗΚΖ 30,8% 61,5% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 28,6% 66,7% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 53,8% 46,2% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 73,3% 26,7% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 20,0% 80,0% 

ΘΔΑΛΗΑ 41,2% 58,8% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 40,0% 60,0% 

ΚΡΖΣΖ 16,7% 83,3% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 20,0% 60,0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 50,0% 50,0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 50,0% 50,0% 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 40,4% 56,9% 
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2.3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη εμαξηώκελα κέιε  σθεινύκελσλ 

 

Ο πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ρσξίδεηαη ζε δπν νκάδεο κε πεξίπνπ ην ίδην 

πνζνζηφ: απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε γάκνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ  

δειψλνπλ ζε δηάζηαζε), ζε πνζνζηφ 42,2%  θαη  ζηνπο άγακνπο ζε πνζνζφ 41,3%. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Σν 41% φζσλ απάληεζαλ, δειαδή ε πιεηνςεθία, είλαη «άγακνη», ην 35,8 είλαη έγγακνη 

θαη ην 21,1% είλαη  δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε,  πνζνζηφ αξθεηά ζεκαληηθφ, ηδηαίηεξα φηαλ 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ χπαξμε ηέθλσλ, θαζψο ε κνλνγνλετθφηεηα ζπρλά ζπλδέεηαη κε πςειφ 

θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηκνχ.   

 

Γηάγξακκα 12 : Ζ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  ησλ σθεινπκέλσλ ησλ ΚΚ  πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην. 

 
Μεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ θαηαγξάθνληαη δηαθνξέο, φπσο π.ρ. ην  κεδεληθφ πνζνζηφ 

έγγακνο/ε θαη δηαδεπγκέλνο/ε ζηε Θεζζαιία, ζε αληίζεζε κε ην ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ 

ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία- Θξάθε, ή ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία.  

Πίλαθαο 9 :  Χθεινύκελνη ησλ ΚΚ  πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην, αλά  

Πεξηθέξεηα θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε   
 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ Ζγγαμοσ/θ Διαηευγμζνοσ/θ Σε διάςταςθ Άγαμοσ/θ 
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ΑΤΤΙΚΗ 15,4% 23,1% 15,4% 38,5% 

ΣΤΕΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 33,3% 9,5% 4,8% 52,4% 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΑΚΗ 30,8% 23,1% 7,7% 38,5% 

ΚΕΝΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 33,3% 20,0% 6,7% 40,0% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,0% 0,0% 0,0% 40,0% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 52,9% 0,0% 0,0% 47,1% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ 30,0% 20,0% 10,0% 40,0% 

ΚΗΤΗΣ 50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ 20,0% 40,0% 0,0% 20,0% 

ΒΟ. ΑΙΓΑΙΟ 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

ΙΟΝΙΑ  ΝΗΣΙΑ 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

ΕΡΙΚΑΤΕΙΑ 35,8% 14,7% 6,4% 41,3% 

 

To 54,1% απφ φζνπο απάληεζαλ, δειαδή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο δελ έρνπλ 

εμαξηψκελα κέιε, ην 33%, δειαδή ην 1/3, έρνπλ έλα ή δχν παηδηά, ελψ κφλν ην 12,9% έρνπλ  

ηξία ή πεξηζζφηεξα παηδηά (6,4% κε 3 παηδηά,  3,7%  κε 4 παηδηά θαη  2,8% κε 5 ή 

πεξηζζφηεξα απφ 5 παηδηά). 

Γηάγξακκα 13 :  Χθεινύκελνη ησλ ΚΚ  πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην θαη 

εμαξηώκελα κέιε  
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2.4. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  σθεινύκελσλ 

 

Γεδνκέλνπ φηη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο απνηεινχλ δνκέο «ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ», κε ζθνπφ ηελ  «πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ» ζηελ εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηα επηζθέπηεηαη αληηκεησπίδεη 

θίλδπλν θηψρεηαο.  

Ο θίλδπλνο θηψρεηαο ζπζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, γηα παξάδεηγκα, ην 2019, ν 

θίλδπλνο θηψρεηαο γηα ηα άηνκα άλσ απφ 18 εηψλ πνπ δελ νινθιήξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε αλέξρεηαη ζε 38,1, έλαληη ηνπ 17,2% γηα ηα άηνκα κε παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε θαη 31,1% γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ43. Δπνκέλσο εθ ησλ πξνηέξσλ ζα αλέκελε 

θαλείο, ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην  εξσηεκαηνιφγην λα είλαη θπξίσο άηνκα κε ρακειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή ηππηθή ηαμηλφκηζε ησλ αηφκσλ κε βάζε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

(International Standard Classification of Education (ISCED) ππάξρνπλ 8 επίπεδα 

εθπαίδεπζεο (ISCED 2011):  

 Απνπζία πξσηνβάζκηαο: επίπεδν 0 

 Πξσηνβάζκηα: επίπεδν 1 

 Καηψηεξε δεπηεξνβάζκηα (απνιπηήξην γπκλαζίνπ): επίπεδν 2   

 Αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα (απνιπηήξην ιπθείνπ): επίπεδν 3 

 Μεηαδεπηεξνβάζκηα, κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: επίπεδν 4   

 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: επίπεδα 5, 6, 7 θαη 8. 

Σα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ θπξίσο, ζε πνζνζηφ 52,3%, 

απφθνηηνη ιπθείνπ (επίπεδα 3-4), θαηά δεχηεξν ιφγν, ζε πνζνζηφ 31,2% απφθνηηνη 

παλεπηζηεκηαθήο, ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο  (επίπεδα 5-8) θαη αξθεηά ιηγφηεξνη, ζε 

πνζνζηφ 16,5% ήηαλ αλαιθάβεηνη, ή απφθνηηνη δεκνηηθνχ, ή απφθνηηνη γπκλαζίνπ. 

πγθεθξηκέλα: 

                                                           
43

 Eurostat, statistical tree 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)
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Απφ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 16,5% είρε επίπεδν εθπαίδεπζεο 

0-2, έλαληη πνζνζηνχ 25% πνπ αληηζηνηρεί ζε  επίπεδν εθπαίδεπζεο 0-2 ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ44. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα άηνκα  ζε θίλδπλν θηψρεηαο  είλαη αξθεηά 

πςειφηεξν, δειαδή   38,5%.  

Απφ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 52,3% είρε επίπεδν εθπαίδεπζεο 

3-4, έλαληη πνζνζηνχ 45% πνπ αληηζηνηρεί ζε  επίπεδν εθπαίδεπζεο 3-4 ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ45.
 Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα άηνκα  ζε θίλδπλν θηψρεηαο  είλαη ρακειφηεξν, 

δειαδή   34%.  

Απφ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ην 31,2% είρε επίπεδν εθπαίδεπζεο 

5-8, έλαληη πνζνζηνχ 30% πνπ αληηζηνηρεί ζε  επίπεδν εθπαίδεπζεο 5-8 ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ46.
 Σν ίδην επίπεδν εθπαίδεπζεο αληηπξνζσπεχεη ρακειφηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο, δειαδή  17,2 %.  

 Οη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ελδέρεηαη λα νθείινληαη ζηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο απαληήζεηο, δεδνκέλνπ φηη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ κε παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε είλαη πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ αλδξψλ47. ή/θαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

άηνκα κε ρακειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ίζσο ήηαλ πεξηζζφηεξν δηζηαθηηθά ζην λα 

απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη απαληήζεηο 

επεξεάδνληαη απφ ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηινγή ησλ 

εξσηψκελσλ είλαη ηπραία.    

 

Γηάγξακκα 14:  Δπίπεδν εθπαίδεπζεο σθεινύκελσλ ησλ ΚΚ  πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην 

                                                           
44

 Ό.π. 
45

  Ό.π. 
46

  Ό.π. 
47

 Ό.π. 
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Ζ εμέηαζε ησλ απαληήζεσλ αλά  πεξηθέξεηα,  δείρλεη φηη  νη απφθνηηνη ιπθείνπ   

θπξηαξρνχλ, ηδηαίηεξα ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (60%) θαη ηε Γπηηθή Διιάδα (40%). 

Ηδηαίηεξα πςειφ επίζεο είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ σθεινχκελσλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ζηελ Θεζζαιία (35,3%) θαη ηε ηεξεά Διιάδα (33,3%).   

 Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ σθεινχκελσλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γεληθά ησλ αηφκσλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο ζηελ 

Διιάδα ην 2018
48

, δηαπηζηψλνπκε φηη νη πξψηνη έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

Πίλαθαο 10 :  Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ σθεινπκέλσλ  πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην αλά πεξηθέξεηα 

 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ Χωρίσ 
Απ. 
Δθμοτικοφ 

Απ. 
Γυμναςίου 

Απ. 
Λυκείου 

ΤΕ ΡΕ 

ΑΤΤΙΚΗ 0,0% 7,7% 23,1% 30,8% 15,4% 23,1% 

ΣΤΕΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 0,0% 14,3% 14,3% 33,3% 9,5% 28,6% 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΑΚΗ 7,7% 30,8% 15,4% 30,8% 0,0% 15,4% 

ΚΕΝΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6,7% 6,7% 0,0% 60,0% 6,7% 20,0% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,0% 5,9% 11,8% 35,3% 11,8% 35,3% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ 10,0% 20,0% 10,0% 40,0% 10,0% 10,0% 

ΚΗΤΗΣ 0,0% 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 0,0% 

                                                           
48

 Ό.π. 
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ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ 0,0% 40,0% 20,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

ΒΟ. ΑΙΓΑΙΟ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΙΟΝΙΑ  ΝΗΣΙΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

ΕΡΙΚΑΤΕΙΑ 2,8% 13,8% 13,8% 38,5% 9,2% 22,0% 

 

2.5. Δξγαζηαθή θαηάζηαζε σθεινύκελσλ 

 
Ζ εξγαζηαθή  θαηάζηαζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν 

θηψρεηαο, ή κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Όπσο δείρλνπλ ηα ζηαηηζηηζηηθά ζηνηρεία, ε 

απαζρφιεζε απνηειεί «πξνζηαζία» έλαληη ηεο θηψρεηαο (αλ θαη φρη παλάθεηα).  Σν 2018, ν 

θίλδπλνο θηψρεηαο ή /θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ήηαλ 16,6% γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, 

ζρεδφλ δηπιάζηνο  (31,2%) γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζρεδφλ ηεηξαπιάζηνο (64,6%) γηα 

ηνπο άλεξγνπο
49

.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη ηα πξναλαθεξφκελα ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ επηζθέπηνληαη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο 

φηη θαλέλαο απφ φζνπο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην δελ ήηαλ δεκφζηνο ππάιιεινο, ή 

απαζρνινχκελνο ζε πξφγξακκα θνηλσθεινχο εξγαζίαο.  

Κπξηαξρνχλ, κεηαμχ ησλ σθεινχκελσλ πνπ απάληεζαλ, νη άλεξγνη, ζε πνζνζηφ 74,3%, 

επηθπξψλνληαο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ξφινπο γηα ηνλ νπνίνλ πξννξίδνληαλ θαη ηνλ νπνίν 

επηηεινχλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, απηφλ ηεο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ ζηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα,  ή γηα άιιεο παξνρέο θαη 

επηδφκαηα, θαζψο θαη απηφλ ηεο παξαπνκπήο ζε ππεξεζίεο επξέζεσο εξγαζίαο. Αθνινπζνχλ 

νη εξγαδφκελνη ζε πνζνζηφ 12,8%, νη απηναπαζρνινχκελνη  πνπ απνηεινχλ ην 8,3% θαη νη 

κεξηθψο απαζρνινχκελνη  πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ κφιηο 4,8%. 

Γηάγξακκα 15 :  Δξγαζηαθή θαηάζηαζε σθεινύκελσλ ησλ ΚΚ  πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην 
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 Ό.π. 
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Δμεηάδνληαο ηελ θαηαλνκή ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην αλά 

πεξηθέξεηα, ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη 

θπξηαξρνχλ νη άλεξγνη, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ην 92,3% ησλ απαληήζεσλ ζηελ 

Αηηηθή. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη θάπσο ρακειφηεξα ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, φπνπ 

απνηεινχλ ην 53,3% θαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία  πνπ θηάλνπλ ζην 40%. 

Πίλαθαο 11: Δξγαζηαθή θαηάζηαζε  ησλ σθεινπκέλσλ  πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην αλά πεξηθέξεηα 

 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ Άνεργοσ 

ΑΤΤΙΚΗ 92,3% 

ΣΤΕΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 76,2% 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΑΚΗ 76,9% 

ΚΕΝΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 53,3% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 40,0% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 82,4% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ 60,0% 

ΚΗΤΗΣ 83,3% 

 

θηαγξαθψληαο επνκέλσο ην πξνθίι ησλ σθεινχκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, θαηαιήγνπκε φηη : 
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 Δίλαη θπξίσο γπλαίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηα 2/3 έλαληη ηνπ 1/3 ησλ αλδξψλ 

ζηελ επηθξάηεηα θαη ε θπξηαξρία απηή επηθξαηεί θαη αλά πεξηθέξεηα, κε εμαίξεζε 

ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 

 Αλήθνπλ θπξίσο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40-64 εηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηθξάηεηα, 

ελψ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ελαιιάζζνληαη νη ειηθηαθέο νκάδεο 40-64 θαη 18-39. 

ε θάζε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα άηνκα ζε ειηθία εξγαζίαο. 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ηα πνζνζηά είλαη πεξίπνπ 

κνηξαζκέλα κεηαμχ άγακσλ θαη έγγακσλ (ή ζε δηάζηαζε) ζην εζληθφ επίπεδν, ελψ 

ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο δελ έρνπλ εμαξηψκελα κέιε, ελψ κφλν ην 12,9% έρεη πεξηζζφηεξα 

απφ ηξία (3) παηδηά. 

 Χο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θπξηαξρνχλ νη απφθνηηνη ιπθείνπ, ηφζν ζηελ 

επηθξάηεηα, φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Σα 3/4 ησλ αηφκσλ απηψλ, δειαδή ε κεγάιε πιεηνςεθία είλαη άλεξγνη, φπσο 

απνηππψλεηαη ζε επίπεδν επηθξάηεηαο, αιιά θαη ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε 

δηαθχκαλζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα πνζνζηά ησλ αλέξγσλ κεηαμχ ησλ 

απαληνχλησλ δελ θαηεβαίλεη θάησ απφ ην 40% θαη αλέξρεηαη έσο ην 92,3% 

 Σν πξνθίι ησλ σθεινχκελσλ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ  πιεζπζκφ-ζηφρν: 

άηνκα άλεξγα,  πνπ δηαβηνχλ ζε  θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο 

θαη ππνζηήξημε γηα λα ππνβάινπλ αηηήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ην 

Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα.  

 

3. Δλεκέξσζε δεκνηώλ θαη επίζθεςε απηώλ ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο   

 

3.1. Λόγνη επίζθεςεο ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο/Αίηεκα 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη 

δεκφηεο απεπζχλνληαη ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο, επειέγε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, 
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εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ, ψζηε νη εξσηψκελνη λα έρνπλ ηε  δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ νη 

ίδηνη, ην ιφγν ηεο επίζθεςήο ηνπο.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην  ζε πνζνζηφ 

45,32% δήισζε πσο ν πξσηαξρηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηζθέθηεθαλ ην Κέληξν 

Κνηλφηεηαο είλαη γηα λα ιάβνπλ ππνζηήξημε θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπο 

γηα ην Πξφγξακκα Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα’ (EEE). Σν 35,25% δήισζε πσο 

απεπζχλνληαη ζην Κέληξν γηα λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο θαη ην 9,35% απάληεζε πσο πξνζήιζαλ γηα λα αηηεζνχλ 

επίδνκα ελνηθίνπ/ζηέγαζεο. Με κηθξή δηαθνξά (7,19%) αθνινπζνχλ φζνη απάληεζαλ πσο ην 

αίηεκά ηνπο αθνξνχζε ζηελ ρνξήγεζε επηδφκαηνο αλαπεξίαο, ελψ έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο 

εξσηψκελσλ αλέθεξε πσο απεπζχλζεθαλ ζην Κέληξν γηα λα επσθειεζνχλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ) θαη ηνπ 

Κνηλσληθνχ Σηκνινγίνπ ηεο ΓΔΖ, κε πνζνζηφ 2,16% θαη 0,72% αληίζηνηρα.  

 

 

 

Γηάγξακκα 16: Λόγνη επίζθεςεο ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο   
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Σν πςειφ πνζνζηφ πνπ ζπγθεληξψλεη ην εεε, σο ιφγνο επίζθεςεο ζην ΚΚ ρσξεί δηηηήο 

εξκελείαο. Ζ ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο είλαη βεβαίσο πην ζχληνκε 

θαη απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, σζηφζν, νη σθεινχκελνη δηαθαίλεηαη πσο δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε απηήλ, εμαηηίαο πξνθαλψο ηνπ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ ηνπο θαη ηνπ 

ελδερφκελνπ θφβνπ ηνπο, ή αθφκα θαη ηεο έιιεηςεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ. 

Πξνζηξέρνπλ έηζη ζην ΚΚ, αθελφο γηαηί γλσξίδνπλ πσο νη εξγαδφκελνη είλαη ηθαλνί λα ηνπο 

βνεζήζνπλ, αθεηέξνπ γηαηί αηζζάλνληαη ζίγνπξνη γηα  ηελ νξζφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, δελ έρνπλ ηελ αλάγθε «βνήζεηαο» απφ ηξίηνπο, ε νπνία επηθέξεη 

θφζηνο θαη δελ δηαζθαιίδεη νξζφηεηα απνηειέζκαηνο.   

εκαληηθφ βεβαίσο εκθαλίδεηαη θαη ην πνζνζηφ ησλ σθεινχκελσλ (35,25%) πνπ 

απεπζχλνληαη ζηα ΚΚ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 

πξνγξάκκαηα.  Οη θπξηφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ, φπσο 

νη ίδηνη ηηο θαηέγξαςαλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα θαη πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο, εχξεζεο εξγαζίαο, ιήςεο δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη επηδφκαηνο 

αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ. Ζ πιεξνθφξεζε θαη παξαπνκπή ησλ σθεινχκελσλ ζρεηηθά κε 

ηα παξαπάλσ, αληαπνθξίλεηαη εμ νινθιήξνπ ζηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ζχζηαζεο ησλ ΚΚ, 

πνπ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε 

θαη δηαζχλδεζε φισλ, αιιά θπξίσο εηδηθψλ θαη επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο. Απνδεηθλχεη δε, ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ ίδησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΚΚ, θαζψο αππζπλφκελνη ζην 

Κέληξν, γλσζηνπνηνχλ εθεί πξνζσπηθά πξνβιήκαηα θαη αδηέμνδα πνπ πηζαλφλ λα αγλνεί ν 

επξχηεξνο ζπγγεληθφο θαη θνηλσληθφο ηνπο θχθινο.   

Μηθξφηεξα, απφ ηελ άιιε, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά φζσλ απεπζχλνληαη ζηα ΚΚ γηα 

λα ιάβνπλ ην επίδνκα αλαπεξίαο, ζηέγαζεο/ελνηθίνπ ή θαη λα επσθειεζνχλ απφ ην 

Πξφγξακκα ΣΔΒΑ θαη ην θνηλσληθφ ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ. Σα ρακειά πνζνζηά 

δηθαηνινγνχληαη, αλ αλαινγηζηνχκε πσο νη παξνρέο απηέο αθελφο, ζπλδένληαη κε δηαδηθαζίεο 

πνπ είραλ ήδε δξνκνινγεζεί, πξηλ ηελ ζχζηαζε ησλ ΚΚ (ΣΔΒΑ θαη θνηλσληθφ ηηκνιφγην 

ΓΔΖ), αθεηέξνπ ηα επηδφκαηα αλαπεξίαο θαη ζηέγαζεο / ελνηθίνπ απεπζχλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ πνπ πιεξνί εμίζνπ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο γηα λα ηα ιάβεη, νπφηε 

δελ αθνξνχλ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 
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ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ σθεινχκελσλ πνπ 

απάληεζαλ (74,31%) δήισζε πσο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνζέξρεηαη ζην Κέληξν 

Κνηλφηεηαο είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη ην αίηεκα ζηνρεπκέλν. Οη πνιιαπιέο επηζθέςεηο κε 

δηαθνξεηηθά αηηήκαηα απνηεινχλ κφιηο ην 25,69%.  Απηφ ζεκαίλεη πσο ην Κέληξν 

Κνηλφηεηαο έρεη παγησζεί πιένλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ θαη δέρεηαη ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ, κε ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα, ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε αληαπνθξίλνληαη ζην 

έξγν θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 

Γηάγξακκα 17: Πνζνζηό σθεινύκελσλ πνπ απεπζύλζεθαλ ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο κε 

έλα ή πεξηζζόηεξα αηηήκαηα 

                                

Σα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθνληαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ, θαη’ αλαινγία, αληηζηνηρνχλ κε 

απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. ε ηέζζεξηο Πεξηθέξεηεο, Βνξείνπ Αηγαίνπ 

(100%), Γπηηθήο Διιάδαο (69,23%), ηεξεάο Διιάδαο (53,57%) θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

(50,00%), ν πξσηαξρηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη σθεινχκελνη απεπζχλνληαη ζην Κέληξν 

Κνηλφηεηαο είλαη ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα, ζε πνζνζηφ κάιηζηα ίζν ή πςειφηεξν 

ηνπ 50%. Αθνινπζνχλ, γηα ηνλ ίδην ιφγν, νη Πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο (47,62), Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο (47,37%) θαη Αηηηθήο (38,90%).  

ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, κε πνζνζηφ 57,14%, ε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο 

αλαπεξίαο θαηαγξάθεηαη σο πξσηαξρηθφο ιφγνο επίζθεςεο ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο, ελψ 

ζηελ Αηηηθή ην πνζνζηφ αγγίδεη ην 22,20%. ηηο ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο ηα πνζνζηά είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειά, έσο θαη κεδεληθά. 

Δμίζνπ ρακειά είλαη ηα πνζνζηά πνπ εκθαλίδνληαη γηα ην επίδνκα ζηέγαζεο/ελνηθίνπ, 

ζηηο Πεξηθέξεηεο. Σα πςειφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Κξήηεο (50%), 
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Θεζζαιίαο (9,52%), ηεξεάο Διιάδαο (10,71%) θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 

(10,53%), ελψ ζηηο ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο είλαη ηδηαίηεξα ρακειά, έσο θαη κεδεληθά.  

Δμαηξεηηθά ρακειά παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά φζσλ απεπζχλνληαη ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο γηα λα επσθειεζνχλ απφ ην Πξφγξακκα ΣΔΒΑ θαη ην θνηλσληθφ ηηκνιφγην ηεο 

ΓΔΖ. ε νθηψ (8) Πεξηθέξεηεο θαηαγξάθεηαη κεδεληθφ πνζνζηφ γηα ην Πξφγξακκα ΣΔΒΑ 

θαη ζε δέθα (10) κεδεληθφ γηα ην θνηλσληθφ ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ.  

Ζ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε, ζεκεηψλεηαη σο θχξηα αηηία επίζθεςεο ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο, ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ κε πνζνζηφ 100% θαη αθνινπζνχλ νη 

Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε 50%. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο  12: Λόγνη επίζθεςεο ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο αλά Πεξηθέξεηα 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΔΔ 
Δπίδνκα 

Αλαπεξίαο 

Δπίδνκα 

ηέγαζεο - 

ελνηθίνπ 

ΣΔΒΑ 

Κνηλ. 

Σηκνιόγην 

ΓΔΖ 

Δλεκέξσζε - 

Τπνζηήξημε 

ΑΣΣΗΚΖ 38,90% 22,20% 5,60% 5,60% 0,00% 27,80% 

ΣΔΡΔΑ  

ΔΛΛΑΓΑ 
53,57% 0,00% 10,71% 3,57% 3,57% 28,57% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

& ΘΡΑΚΖ 
47,37% 0,00% 10,53% 0,00% 0,00% 42,11% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
31,25% 6,25% 6,25% 6,25% 0,00% 50,00% 

ΓΤΣΗΚΖ  

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

ΘΔΑΛΗΑ 47,62% 4,76% 9,52% 0,00% 0,00% 38,10% 

ΓΤΣΗΚΖ  69,23% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 23,08% 
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ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΡΖΣΖ 12,50% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 37,50% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 28,57% 57,14 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

ΖΠΔΗΡΟ             

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ             

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 45,32% 7,19% 9,35% 2,16% 0,72% 35,25% 

 

Οη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ είλαη νη αθφινπζεο:   

 ν θχξηνο φγθνο ησλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο ζπλδέεηαη πξσηίζησο κε ηηο αηηήζεηο γηα ην Διάρηζην Δγγπεκέλν 

Δηζφδεκα θαη κε ηελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ θαη 

δεπηεξεπφλησο κε ηηο αηηήζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ ππνινίπσλ επηδνκάησλ,  

 νη Γήκνη, ζηα δηνηθεηηθά θαη ρσξηθά φξηα ησλ νπνίσλ ζπζηάζεθαλ Κέληξα 

Κνηλφηεηαο, δηεπθφιπλαλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ππεξεζίεο, θαζψο πξνζειήθζε θαη 

απαζρνιείηαη πξφζζεην ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

Γήκνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ Κέληξν Κνηλφηεηαο, 

 νη σθεινχκελνη αλαγλσξίδνπλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο σο ηνπηθφ ζεκείν αλαθνξάο 

θαη απεπζχλνληαη ζε απηφ γηα λα ιάβνπλ ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο θαη 

πιεξνθφξεζε. 

 ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα αηηήκαηα ησλ εηδηθψλ θαη επάισησλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο  

απφ ηα αληίζηνηρα εζληθά. Αληηζέησο, παξακέλνπλ θνηλά, είηε νη νκάδεο απηέο 

δηακέλνπλ ζε έλα κεγάιν αζηηθφ θέληξν, είηε ζε έλαλ επαξρηαθφ Γήκν. 

 

3.2. Σξόπνη πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο   

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη σθεινχκελνη  ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ είδνπο, ηνπ 
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εχξνπο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο αξρηθήο ελεκέξσζεο πνπ έιαβαλ γη’ απηά. Σα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Σν 46,5% ησλ εξσηψκελσλ δήισζε πσο πιεξνθνξήζεθε γηα ηελ χπαξμε ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο κέζσ ηνπ νηθνγελεηαθνχ, θηιηθνχ θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, 

δειαδή ε πιεξνθφξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε «απφ ζηφκα ζε ζηφκα». Σν 24,4% απάληεζε πσο 

ελεκεξψζεθαλ απφ ππαιιήινπο άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην 15% απφ ην δηαδίθηπν. Σα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαηαιακβάλνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 11%, ελψ ην 

3,1% ησλ εξσηψκελσλ δήισζε πσο ε ελεκέξσζε ηνπο δελ πξνήιζε απφ θακία απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο πεγέο, αιιά απφ θάπνηα άιιε, πηζαλφηαηα αθίζα, θπιιάδην.  

Σν πςειφ πνζνζηφ (46,5%) πνπ ζπγθέληξσζε ν ηξφπνο πιεξνθφξεζεο «απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα» θαλεξψλεη πσο ην άηππν δίθηπν ελεκέξσζεο παξακέλεη ηζρπξφο παξάγνληαο ζηελ 

δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο. Σα άηππα απηά δίθηπα, εμππεξεηνχλ ηνπο σθεινχκελνπο θαη 

απνδεηθλχνπλ εκπξάθησο ην αίζζεκα αιιειεγγχεο πξνο ηηο εηδηθέο θαη επάισηεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ε άηππε ελεκέξσζε εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλνο ηεο ειιηπνχο ή 

θαη ιαλζαζκέλεο πιεξνθφξεζεο, θαζψο ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πηζαλψο λα κελ είλαη 

απνιχησο έγθπξν θαη λα παξαπιαλήζεη ηνλ δέθηε ηεο πιεξνθνξίαο 

 

Γηάγξακκα 18: Σξόπνη πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ 

Κνηλόηεηαο 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κφιηο ην 24,4% πιεξνθνξήζεθε γηα ηελ χπαξμε ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο απφ δεκφζηα ππεξεζία. Ζ πεγή απηή, αλ θαη πην αμηφπηζηε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε, θαηαιακβάλεη ηελ δεχηεξε ζέζε, κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ πξψηε. Σν 

γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη πσο δελ ππήξμε ζπληνληζκέλε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο απφ 

θάπνηα θεληξηθή δεκφζηα ππεξεζία  Καηά πάζα πηζαλφηεηα, νη σθεινχκελνη ιάκβαλαλ ηελ 

πιεξνθνξία ηπραία, θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ππφζεζήο ηνπο.  

Σν δηαδίθηπν αθνινπζεί ηξίην ζε ζεηξά, κε πνζνζηφ 15% θαη αληηπξνζσπεχεη ηνπο 

σθεινχκελνπο, νη νπνίνη, αθελφο γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ, αθεηέξνπ αλαδεηνχλ κφλνη ηνπο 

πιεξνθνξίεο θαη δηεμφδνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Σα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο είλαη αλακελφκελν λα θαηαιακβάλνπλ ηελ πξνηειεπηαία ζέζε κε έλα ρακειφ 

πνζνζηφ (11%), αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο δελ ππήξμε εζληθή θακπάληα ελεκέξσζεο θαη 

πξνβνιήο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο. Ζ δχλακε ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ δελ αμηνπνηήζεθε 

θαη νη κνλαδηθέο αλαθνξέο ήηαλ ζπνξαδηθέο, ζε ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο.  

Δπηπιένλ, ην 88,07% ησλ εξσηψκελσλ δήισζαλ πσο ε πιεξνθφξεζή ηνπο αληιήζεθε 

απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πεγέο, ελψ ην 11,93% απηψλ απάληεζαλ πσο κία ήηαλ ε πεγή 

ελεκέξσζήο ηνπο.  

Γηάγξακκα 19: Πνζνζηό σθεινύκελσλ πνπ πιεξνθνξήζεθαλ από κία ή πεξηζζόηεξεο 

πεγέο γηα ηελ ύπαξμε  θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο 
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ε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ ε ελεκέξσζε απφ ζηφκα ζε ζηφκα παξακέλεη ε θχξηα πεγή 

πιεξνθφξεζεο, θαηαιακβάλνληαο ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

Πεξηθεξεηψλ.  Δμαηξνχληαη νη Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ νπνία πξνεγείηαη ε 

απάληεζε  «άιιε δεκφζηα ππεξεζία» θαη ζηελ Κξήηε πνπ ηζνςεθνχλ νη απαληήζεηο 

«δηαδίθηπν» θαη «άιιε δεκφζηα ππεξεζία».  

ε πέληε (5) Πεξηθέξεηεο ε απάληεζε «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ ίζν ή 

πςειφηεξν ηνπ 50%. πγθεθξηκέλα, ε Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο πξνεγείηαη 

ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηφ 66,67%, ε Πεξηθέξεηα  Ννηίνπ Αηγαίνπ αθνινπζεί, κε πνζνζηφ 

60%,  ε ηεξεάο Διιάδαο κε 58,33%, ε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε 57,14%, θαη ηέινο ε 

Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ κε πνζνζηφ 50%. 

Ο ηξφπνο κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην δηαδίθηπν εκθαλίδεηαη σο πξψηνο ζηελ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο (33,33%) θαη αθνινπζεί ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο (31,82) θαη ε 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (28,57%). Μεδεληθά πνζνζηά εκθαλίδνπλ νη Πεξηθέξεηεο 

Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, σο ηξφπνπ πιεξνθφξεζεο γηα ηελ χπαξμε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, εληχπσζε πξνθαιεί ην πνζνζηφ 50% ζηελ Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, θαζψο απέρεη πνιχ απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο Δπηθξάηεηαο (11%) θαη 

δελ θαίλεηαη λα ππήξμε θάπνηα ηδηαίηεξε πξνβνιή ηνπ ζεζκνχ εθεί απφ ηα ηνπηθά κέζα 

ελεκέξσζεο. Μεδεληθά πνζνζηά εκθαλίδνπλ νη Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Αλ. Μαθεδνλίαο & 
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Θξάθεο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, θαη Ηνλίσλ Νήζσλ. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ εάλ νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ πεξηθεξεηψλ    απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηδηθήο έξεπλαο. 

Πίλαθαο 13:Σξόπνη πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ 

Κνηλόηεηαο αλά Πεξηθέξεηα θαη πνζνζηό 

 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
Μζςα 

ενθμζρωςθσ 

Από ςτόμα ςε 
ςτόμα (φίλοι, 
οικογζνεια) 

Διαδίκτυο 
(Κντερνετ) 

Άλλθ 
δθμόςια 

υπθρεςία 
Άλλο 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,00% 46,15% 15,38% 30,77% 7,69% 

ΣΤΕΕΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ 

12,50% 58,33% 8,33% 16,67% 4,17% 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΑΚΗΣ 

0,00% 66,67% 0,00% 26,67% 6,67% 

ΚΕΝΤΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

11,76% 41,18% 17,65% 23,53% 5,88% 

ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

14,29% 57,14% 28,57% 0,00% 0,00% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13,64% 36,36% 31,82% 18,18% 0,00% 

ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ 

16,67% 33,33% 8,33% 41,67% 0,00% 

ΚΗΤΗΣ 16,67% 16,67% 33,33% 33,33% 0,00% 

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 0,00% 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 

ΒΟ. ΑΙΓΑΙΟΥ 50,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

ΗΡΕΙΟΥ           

ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ           

ΕΡΙΚΑΤΕΙΑ 11,00% 46,50% 15,00% 24,40% 3,10% 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα: 

 ηα άηππα δίθηπα απνηεινχλ ηζρπξνχο πφινπο ζηήξημεο ησλ εηδηθψλ θαη επάισησλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, αθφκα θαη αλ ε δξάζε ηνπο αθνξά ζηελ 

δηάρπζε κηαο πιεξνθνξίαο, ε νπνία κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζηνπο ελ δπλάκεη 

σθεινχκελνπο. 
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 ε δξάζε ησλ άηππσλ δηθηχσλ εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν ηεο δηάρπζεο ειιηπνχο, 

απνζπαζκαηηθήο, αθφκα θαη ιαλζαζκέλεο πιεξνθφξεζεο δεκηνπξγψληαο 

ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο, ή  πξνζδνθίεο ζηνπο δέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο. Απηφ καο 

νδεγεί λα ζπκπεξάλνπκε κε αξθεηή αζθάιεηα φηη κηα εζληθή θακπάληα 

ελεκέξσζεο, θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ζα 

δηαθχιαζζε, ζε πςειφηεξν βαζκφ, ηελ εγθπξφηεηα θαη νξζφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

 νη δεκφζηεο ππεξεζίεο δελ ζπλέβαιαλ ζηνλ βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζαλ θαη 

ελδερνκέλσο φθεηιαλ λα θάλνπλ. Ζ αλππαξμία κεζνδεπκέλνπ θαη ζπληνληζκέλνπ 

ζρεδίνπ ελεκέξσζεο, κε ηελ ρξήζε βνεζεηηθψλ κέζσλ (π.ρ. θπιιάδηα), ζε εζληθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο, ηφζν ησλ 

ίδησλ ησλ σθεινχκελσλ, φζν θαη ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο.  

 ε επηινγή ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο σθεινχκελνπο δελ είλαη ηφζν δεκνθηιήο. 

Όπσο παξαηεξήζακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη σθεινχκελνη δηαθαίλεηαη 

πσο δελ αληαπνθξίλνληαη εχθνια ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο ςεθηαθήο επνρήο, Σν 

πξνθίι ηνπο,  θπξίσο απηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο γηα λα 

ιάβνπλ θάπνην επίδνκα είλαη ζπλπθαζκέλν κε κηα εκθαλή επαισηφηεηα πνπ 

κεγελζχλεηαη ελδερνκέλσο εμαηηίαο ηνπ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ, ηνπ  θφβνπ 

πνπ απηφο πξνθαιεί, ή αθφκα θαη ηεο έιιεηςεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ.   

 ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ησλ Πεξηθεξεηψλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα 

αληίζηνηρα εζληθά. Χζηφζν, κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ζηηο Πεξηθέξεηεο 

Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα, απνπζηάδεη ε «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» ελεκέξσζε. Ζ παξαηήξεζε 

εξκελεχεηεαη απφ ην γεγνλφο φηη  νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλαπηχζζνληαη 

επθνιφηεξα ζε επαξρηαθνχο Γήκνπο, πνιιψ δε κάιινλ ζε λεζησηηθνχο, φπσο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ. 

 

 

3.3. Πξώηε επίζθεςε θαη ζπρλόηεηα επηζθέςεσλ σθεινύκελσλ ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο 
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Ζ ζρεηηθή εξψηεζε ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ην έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξψηεο 

επίζθεςεο ησλ σθεινχκελσλ ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, αιιά θαη ηελ επαλαιεςηκφηεηα ή κε, 

ησλ επηζθέςεψλ ηνπο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2018-2020). Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

πξψηεο επίζθεςεο ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ζπλδέεηαη άκεζα, ηφζν κε ηελ αλαθχπηνπζα 

αλάγθε ηνπ δπλεηηθά σθεινχκελνπ, φζν θαη κε ηελ ελεκέξσζε πνπ είραλ ή φρη ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ. Οη ζπζρεηηζκνί απηνί ζα αλαιπζνχλ ακέζσο 

παξαθάησ. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ην 23,59% επηζθέθηεθε ην Κέληξν Κνηλφηεηαο 

γηα πξψηε θνξά ην 2018, ην 45,64% ην 2019 θαη ην 30,77% ην 2020. Παξαηεξνχκε πσο ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ πξψηεο επίζθεςεο ζεκεηψλεηαη ην 2018, ελψ ην πςειφηεξν ην 2019. 

Γηάγξακκα 20 : Έηνο θαηά ηα νπνίν νη σθεινύκελνη πξνζήιζαλ  ζην Κέληξν 

Κνηλόηεηαο, γηα πξώηε θνξά 

         

Σν γεγνλφο πσο ην ρακειφηεξν πνζνζηφ πξψηεο επίζθεςεο ζεκεηψζεθε ην 2018, δελ 

είλαη ηπραίν. Γεδνκέλνπ φηη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηαδηαθά ην 

2017, είλαη αλακελφκελε ε κεησκέλε πξνζέιεπζε θαηά ην 2018, ην νπνίν ήηαλ ην έηνο φπνπ 

είρε κφιηο νινθιεξσζεί ε ιεηηνπξγία θαη ησλ  244 Κέληξσλ Κνηλφηεηαο. ην γεγνλφο απηφ 

ζπλέβαιε θαη ε απνπζία  θακπάληαο ελεκέξσζεο, ε  νπνία ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ηα 

θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη ηα καδηθά κέζα ελεκέξσζεο. Σν 2019, έηνο πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ σθεινχκελσλ 

πνπ επηζθέθηεθαλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, γηαηί είρε κεζνιαβήζεη πιένλ ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο ελεκέξσζεο γηα ηελ χπαξμε, ηνλ ζθνπφ θαη ην έξγν ησλ ΚΚ.   
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Σν πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην α΄εμάκελν ηνπ 2020, πξνθαιεί επίζεο, ελδηαθέξνλ. 

Κηλείηαη ζην 30,77%, έλα πνζνζηφ πνπ, αλ θαη εμεγείηαη ινγηθά, δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ. 

Ζ εμήγεζε είλαη πσο δεδνκέλεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο πνπ πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηνπ 

Covid-19, ην πνζνζηφ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2019, δηφηη νη σθεινχκελνη, ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ, δελ κεηαθηλνχληαλ θαη άξα κεηψζεθε ε πξνζέιεπζή 

ηνπο. Δλδερνκέλσο κάιηζηα, λα εμππεξεηνχληαλ ηειεθσληθά απφ ηα ζηειέρε ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο, ρσξίο λα ππήξρε ε απαίηεζε ηεο θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο. Σν πνζνζηφ απηφ 

ελδερνκέλσο λα ήηαλ πςειφηεξν, αλ ε κειέηε ιάκβαλε ρψξα ην 2021.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα δνχκε θαη λα εξκελεχζνπκε ην πνζνζηφ ησλ σθεινχκελσλ 

πνπ νη επηζθέςεηο ηνπο  ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο, έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο κφλν 

έηνπο θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ επαλέιαβαλ ηηο επηζθέςεηο ηνπο γηα δχν ή πεξηζζφηεξα 

ρξφληα50. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη σθεινχκελνη, ην 44,04% επηζθέθηεθε 

ην Κέληξν Κνηλφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο κφλν έηνπο, ελψ ην 55,96% θαηά ηελ δηάξθεηα 

δχν ή ηξηψλ εηψλ.  

Γηάγξακκα 21: Πνζνζηό σθεινύκελσλ πνπ όιεο νη επηζθέςεηο ηνπο ζην Κέληξν 

Κνηλόηεηαο πεξηνξίζηεθαλ εληόο ελόο έηνπο ή επαλαιήθζεθαλ θαη ζε άιια έηε  

             

                                                           
50

 Σνλίδεηαη μαλά φηη δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη ην έηνο ηεο επίζθεςεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ. Οη 

σθεινχκελνη, δειαδή πνπ επηζθέθηεθαλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, ζηε δηάξθεηα ηνπ ελφο έηνπο, δελ ζεκαίλεη πσο 

ην έθαλαλ άπαμ. Ο αξηζκφο ησλ επηζθέςεψλ ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο.  



 

78 

 

 

ε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ, ε γεληθή εηθφλα δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηα 

ζηνηρεία ηεο επηθξάηεηαο. Γηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, 

ζηελ νπνία ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ην 2018 ήηαλ 

αξθεηά πςειφ (37,5%) θαη μεπέξαζε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο Δπηθξάηεηαο (23, 59%).  

εκαληηθή δηαθνξνξπνίεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηεο 

Δπηθξάηεηαο παξαηεξείηαη θαηά ην έηνο 2019. Δληνπίδνληαη έμη (6) Πεξηθέξεηεο, ησλ νπνίσλ 

ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα απφ ην αληίζηνηρν ηεο Δπηθξάηεηαο (45,64%). πγθεθξηκέλα, 

πξφθεηηαη γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Κξήηεο (60%), Θεζζαιίαο(60%), Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

(57,14%), Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (50%), Βνξείνπ Αηγαίνπ (50%) θαη Γπηηθήο Διιάδαο 

(47,37%). 

Παξαηεξείηαη επίζεο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη αθνξά ηελ ηάζε πνπ δηαθαίλεηαη ζην 

α΄εμάκελν ηνπ έηνπο 2020, πησηηθή ηάζε ζηα πνζνζηά φισλ ησλ Πεξηθεξεηψλ κε εμαίξεζε 

ηελ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, πνπ ζεκείσζε ηα ίδηα πνζνζηά ην 2019 θαη 

ην 2020.  

Πίνακας 14: Έτος κατά τα οποίο οι ωφελούμενοι προσήλθαν  στο Κέντρο 

Κοινότητας, για πρώτη φορά, ανά Περιφέρεια  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 2018 2019 2020 

ΑΣΣΗΚΖ 32,26% 35,48% 32,26% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 28,95% 39,47% 31,58% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 

ΘΡΑΚΖ 
20,83% 41,67% 37,50% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 25,00% 50,00% 25,00% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 14,29% 57,14% 28,57% 

ΘΔΑΛΗΑ 12,00% 60,00% 28,00% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 21,05% 47,37% 31,58% 

ΚΡΖΣΖ 10,00% 60,00% 30,00% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 37,50% 37,50% 25,00% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 25,00% 50,00% 25,00% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 20,00% 40,00% 40,00% 

ΖΠΔΗΡΟ       

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ       

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 23,59% 45,64% 30,77% 
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Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε πσο: 

 ην ρακειφ πνζνζηφ πξψηεο επίζθεςεο πνπ ζεκεηψζεθε ην 2018, δελ είλαη ηπραίν. 

Ζ ζηαδηαθή έλαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ην 2017 θαη ε 

απνπζία  κηαο θακπάληαο ελεκέξσζεο ζπλέβαιαλ ζηελ θαζπζηεξεκέλε 

ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ γηα ηελ χπαξμε θαη ηνλ ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο, 

 φπσο γηα θάζε λέα δνκή, απαηηήζεθε ε κεζνιάβεζε ηθαλνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο θαη αλάδεημεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο έξγνπ, 

πξνθεηκέλνπ νη σθεινχκελνη λα αληηιεθζνχλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη λα πξνζέιζνπλ 

ζε απηά γηα λα εμππεξεηεζνχλ. 

 ε κείσζε ησλ επηζθέςεσλ θαηά ην 2020, σο ηάζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ην 

α΄εμάκελν ηνπ έηνπο εξκελεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ θαη πεξηφξηζαλ ηε κεηαθίλεζε, άξα θαη ηελ πξνζέιεπζε 

ησλ πνιηηψλ ζην ΚΚ.  

 

4. Γεληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο 

 

4.1. Ηθαλνπνίεζε  ζε ό,ηη αθνξά  ηελ πξόζβαζε ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο 

 

Σν Κέληξν Κνηλφηεηαο, σο ζεκείν ππνδνρήο θαη ππνζηήξημεο νθείιεη εμνξηζκνχ λα είλαη 

εχθνια πξνζβάζηκν ζε φινπο φζνπο ελδερνκέλσο ρξεηαζηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Απφ ην 

πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην δελ πξνθχπηεη λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο 

ζρεηηθή κε ηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο. χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ΚΤΑ πνπ 

θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο, επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γήκνπ ε 

ζπζηέγαζε κε ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ή ηηο άιιεο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ, φπνπ απηφ 

«θαζίζηαηαη δπλαηφ».
51  

                                                           
51

 Αξ.5 , ΚΤΑ Γ14/15834/237: «Όπνπ θαζίζηαηαη δπλαηό, ηα «Κέληξα Κνηλόηεηαο» ζα ζπζηεγάδνληαη κε ηηο 

αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ Βαζκνύ, ζε δηαθξηηό 

ρώξν, εη δπλαηόλ πιεζίνλ ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ή ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ». 
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Ζ ζπζηέγαζε απηή ελαξκνλίδεηαη κε ηελ  ηδέα ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, σο ππεξεζίαο 

ππνδνρήο, πνπ ππνζηεξίδεη, ελεκεξψλεη, ή παξαπέκπεη ζε άιιεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο απνηεινχλ θαη ππεξεζίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ δήκνπ. ηελ πξάμε, ε ζπζηέγαζε 

Κέληξσλ Κνηλφηεηαο θαη Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ή γεληθά ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

αζθεί ηελ θνηλσληθή αξκνδηφηεηα πινπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ.  

 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην ηέινο ηνπ 2018, ηέηνηα ζπζηέγαζε είρε θαηαγξαθεί ζην 

40,3% ησλ ελ ιεηηνπξγία Κέληξσλ Κνηλφηεηαο.
52

 

Χζηφζν, παξακέλεη ην γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά Κέληξα Κνηλφηεηαο 

ζηεγάδνληαη ζε ρψξν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο, ή ηεο Τπεξεζίαο 

ελ γέλεη πνπ αζθεί ηελ θνηλσληθή αξκνδηφηεηα, ελψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

απνπζηάδνπλ νη πεξηπηψζεηο Κέληξσλ Κνηλφηεηαο πνπ ζηεγάζηεθαλ ή ζηεγάδνληαη  αξθεηά 

καθξηά απφ ην θέληξν ηνπ δήκνπ θαη κάιηζηα ρσξίο δηαζθαιηζκέλε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ 

ζε απηά, κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.  

Αζθαιψο πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο Παξαξηεκάησλ θαη  

Κηλεηψλ Μνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε «κεηάβαζε ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο 

ζηνλ πνιίηε», φηαλ δελ είλαη δπλαηφ ην αληίζηξνθν.
53 

ηελ πξάμε ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

Κέληξσλ Κνηλφηεηαο φπνπ ιεηηνπξγνχλ Κηλεηέο Μνλάδεο κε ζηφρν λα εμππεξεηήζνπλ 

άηνκα, ηδηαίηεξα ειηθσκέλνπο, ζε πεξηπηψζεηο νξεηλψλ ή λεζησηηθψλ πεξηνρψλ κε 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο. ηελ ίδηα ινγηθή, ηα  παξαξηήκαηα Ρνκά ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο γηα παξάδεηγκα, ζπρλά ζηεγάδνληαη θνληά ζηνπο αληίζηνηρνπο νηθηζκνχο, ψζηε 

νη εξγαδφκελνη λα επηζθέπηνληαη ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο θαη λα πινπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο 

δξάζεηο, φπσο εκβνιηαζκνχο, ελεκέξσζε, λνκηθή ππνζηήξημε, θ.α.  

                                                           
52 Αλαθνξηθά κε ηε ζηέγαζε ησλ ΚΚ, ην 40,3% ησλ δήκσλ απνθάζηζαλ λα ζηεγάζνπλ ηα ΚΚ καδί κε 

ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ ιακβάλνπλ νη πνιίηεο”.Βι.  Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΚΚ γηα ην έηνο 

2018 ζειίδα 8. 
53 «Σν «Κέληξν Κνηλφηεηαο δχλαηαη λα δηεπξχλεη ηε δξάζε ηνπ κε Παξαξηήκαηα, ψζηε λα εμππεξεηεί 

ζχιαθεο θηψρεηαο, θαηαπιηζκνχο Ρνκά, ζχιαθεο Μεηαλαζηψλ θ.α., θαζψο θαη κε Κηλεηέο Μνλάδεο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ» 
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Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη σθεινχκελνη ζην εξσηεκαηνιφγην πξνθχπηεη φηη νη 

Γήκνη θαη ελ γέλεη νη θνξείο πινπνίεζεο, πέηπραλ ην δηαθχβεπκα ηεο ζσζηήο εθινγήο ηεο 

ηνπνζεζίαο ζηέγαζεο, θαζψο πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ σθεινπκέλσλ δήισζαλ 

«απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη» απφ ηελ πξφζβαζε ζηα θηίξηα ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο. Οη 

απαληήζεηο «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο» θαη «ιίγν ηθαλνπνηεκέλνο» δελ μεπεξλνχλ ην 3% θαη 

επνκέλσο δελ θαίλεηαη λα απνηεινχλ δήηεκα πξνο εμέηαζε, θαζψο αθνξνχλ κεκνλσκέλεο  

πεξηπηψζεηο.   

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία πξνθχπηεη φηη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο  

ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο απνηεινχλ, αθελφο  ε δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν απηφ ζηεγάδεηαη ζε άηνκα κε αλαπεξία 

θαη εκπνδηδφκελα άηνκα, αθεηέξνπ ε χπαξμε δηαθξηηνχ ρψξνπ γηα ζπλεδξίεο θαη αηνκηθέο 

ζπλεληεχμεηο. 

Γηάγξακκα 22:   Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ από ηελ  πξόζβαζε 

 

Δθηηκψληαο ην ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ησλ «απφιπηα» θαη «πνιχ» ηθαλνπνηεκέλσλ 

(αζξνηζηηθά 95%) δελ  πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη νη απαληήζεηο ζην 

εξσηεκαηνιφγην πξνέξρνληαη απφ σθεινχκελνπο πνπ επηζθέπηνληαη ην Κέληξν Κνηλφηεηαο 

θαη επνκέλσο είλαη πηζαλφ φηη δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ηελ πξφζβαζε. Αληίζηξνθα, 

φζνη δελ έρνπλ πξφζβαζε  ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο θαη δελ ην έρνπλ επηζθεθζεί γη’απηφ ην 

ιφγν, απνθιείεηαη λα βξίζθνληαη αλάκεζα ζε απηνχο πνπ απάληεζαλ. 
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ε φ,ηη αθνξά ηε ρακειή ηθαλνπνίεζε, νη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη κε εμαίξεζε ηε  Γπηηθή Διιάδα, φπνπ ην 10% ησλ 

σθεινπκέλσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην  δήισζαλ «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη», ηα 

πνζνζηά ησλ «ιίγν ηθαλνπνηεκέλσλ» θπκαίλνληαη απφ 5,9% ζηε Θεζζαιία έσο 7,7% ζηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε θαη επνκέλσο ε ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ πςεινχ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο δελ αιιάδεη.  

Πίλαθαο  15:  Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ από ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην Κέληξν 

Κνηλόηεηαο.  
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

1 = 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

2 = ΛΗΓΟ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

3 = ΠΟΛΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

4 = ΑΠΟΛΤΣΑ 

ηθαλνπνηεκέλνο 
Γελ απάληεζε  

ΑΣΣΗΚΖ 0,0% 0,0% 23,1% 69,2% 7,7% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 0,0% 4,8% 95,2% 0,0% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 

ΘΡΑΚΖ 
0,0% 

7,7% 7,7% 84,6% 
0,0% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
0,0% 

6,7% 13,3% 80,0% 
0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΘΔΑΛΗΑ 0,0% 5,9% 17,6% 76,5% 0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 10,0% 0,0% 10,0% 80,0% 0,0% 

ΚΡΖΣΖ 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 0,0% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 0,9% 2,8% 12,8% 82,6% 0,9% 

 

 

4.2.  Ηθαλνπνίεζε από ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ην νπνίν απνηειεί επίζεο βαζηθφ 

δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ππνδνρήο ησλ σθεινπκέλσλ, θαζνξίδεηαη ξεηά 
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απφ ηελ ΚΤΑ νξηζκνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο
54

, φπσο 

άιισζηε πξναλαθέξζεθε.   

Κπξίαξρν είλαη ην ζπλερέο σξάξην 7:00 – 15:00 ή 8:00 – 16:00 απφ Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή. Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο παλδεκίαο απφ ηνλ  Covid-19, δειαδή θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην, Απξίιην θαη 

Μάην  2020 κεξηθά Κέληξα  Κνηλφηεηαο  πηνζέηεζαλ θάπνην είδνο δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ηαπηφρξνλε πξνζέιεπζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν 

ζπλσζηηζκφο, κεηψλνληαο ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν κφιπλζεο
55

. 

 

Γξάθεκα 23 :   Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο από ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 

 

 

                                                           
54

 Άξζξν 4, παξ. 2.1.: «Σα Κέληξα Κνηλόηεηαο ιεηηνπξγνύλ από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή κε σξάξην εκεξήζηαο 

ιεηηνπξγίαο ην νπνίν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ α΄ βαζκνύ θαη κε βάζε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ ζε αλζξώπηλν 

δπλακηθό, δύλαηαη λα εθηείλεηαη θαη πέξαλ ηεο 17:00, ώξα ιήμεο ηνπ σξαξίνπ ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο ζην κεγαιύηεξν δπλαηό ρξνληθό εύξνο». 
55

 Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Γ/λζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, 

Σκήκα Παξαθνινχζεζεο 
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Απφ ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην πξνθχπηεη πςειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηα 

πθηζηάκελα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, θαζψο ην 80,7% ησλ 

εξσηεζέλησλ  δήισζαλ «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη» θαη έλα επηπιένλ 15%  απηψλ «πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη». ηνλ αληίπνδα, νη απαληήζεηο πνπ εθθξάδνπλ κηθξή, ή θαζφινπ 

ηθαλνπνίεζε απνηεινχλ ηδηαίηεξα κηθξφ πνζνζηφ.    

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηεζέλησλ 

απφ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλεο, κε εμαίξεζε ηελ 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ φπνπ ην 20% δειψλεη «ιηγν ηθαλνπνηεκέλν» θαη ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο, φπνπ ην 15, 2% είλαη «ιίγν» ή «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν».  Σα αληίζηνηρα πνζνζηά 

είλαη 7,7% ζε θάζε κηα απφ ηηο 2 θαηεγνξίεο. 

Δπνκέλσο παξακέλεη σο βαζηθφ ζπκπέξαζκα ην γεγνλφο  φηη ην σξάξην δελ απνηειεί 

βαζηθφ δήηεκα γηα ηνπο σθεινχκελνπο, γεγνλφο πνπ είλαη κάιινλ αλακελφκελν, αθνχ ην 

σξάξην απηφ δελ δηαθέξεη απφ ην σξάξην ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ γεληθά. 

Πίλαθαο  16: Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο από ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, αλά πεξηθέξεηα 

 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
1 = ΚΑΘΟΛΟΥ 

ικανοποιθμζνοσ 
2 = ΛΙΓΟ 

ικανοποιθμζνοσ 
3 = ΠΟΛΥ 

ικανοποιθμζνοσ 
4 = ΑΠΟΛΥΤΑ 

ικανοποιθμζνοσ 

ΑΤΤΙΚΗ 7,7% 7,7% 15,4% 69,2% 

ΣΤΕΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 0,0% 0,0% 9,5% 90,5% 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΑΚΗ 0,0% 0,0% 15,4% 84,6% 

ΚΕΝΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,0% 6,7% 6,7% 86,7% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,0% 5,9% 23,5% 70,6% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ 0,0% 0,0% 30,0% 70,0% 

ΚΗΤΗΣ 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ 0,0% 20,0% 0,0% 80,0% 

ΒΟ. ΑΙΓΑΙΟ 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

ΙΟΝΙΑ  ΝΗΣΙΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΕΡΙΚΑΤΕΙΑ 0,9% 3,7% 14,7% 80,7% 
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4.3. Ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινύκελσλ  από ηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Κνηλόηεηαο 

Σν δήηεκα ηεο νξγάλσζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ξπζκίδεηαη 

θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά δπλαηφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ελδερφκελεο ηδέεο θαη πξσηνβνπιίεο, πάληνηε θπζηθά κέζα ζην πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  Τπελζπκίδεηαη φηη ν Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο  ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο, ν νπνίνο εθηειεί ρξέε ζπληνληζηή, είλαη  ππεχζπλνο γηα ηελ  πινπνίεζε  ησλ 

δξάζεσλ  θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο 

απηή απνηππψλεηαη, ή νθείιεη λα απνηππψλεηαη ζηνλ  εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κέληξνπ Κνηλφηεηαο. Χζηφζν δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο 

Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ή ηεο Τπεξεζίαο πνπ αζθεί ηελ θνηλσληθή αξκνδηφηεηα,  ν 

Πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο αζθεί ηελ επνπηεία θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν, 

δειαδή ην θαζεκεξηλφ έξγν ηεο δνκήο
56

.    

Καηά ζπλέπεηα, ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Κνηλφηεηαο φηαλ  ν 

πνιίηεο  αδπλαηεί λα ην επηζθεθηεί εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ  Κέληξνπ  Κνηλφηεηαο, αιιά θαη απφ ην  θφξην εξγαζίαο ηνπ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα ε δπζθνιία ηεο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο, κε ηαπηφρξνλε 

πξαγκαηνπνίεζε ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηψλ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, σο 

ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί κε φινπο ηνπο 

σθεινχκελνπο.    

πλεζηζκέλε πξαθηηθή επαθήο ηνπ σθεινχκελνπ κε ηνλ εξγαδφκελν ζην Κέληξν 

Κνηλφηεηαο θαίλεηαη φηη απνηειεί ν νξηζκφο αξρηθά κηαο πξψηεο δηεξεπλεηηθήο ζπλάληεζεο 

ππνδνρήο  θαη ελεκέξσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κηαο ζπλεδξίαο κεγάιεο δηάξθεηαο, κε ζηφρν 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ σθεινχκελνπ. Ζ παξνρή ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο είλαη ηδηαίηεξα 

                                                           
56

 ΚΤΑ, άξζξν 6, παξ.1 θαη 2: «1. Η επνπηεία θαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ «Κέληξσλ Κνηλόηεηαο», ζε όηη 

αθνξά ην θπζηθό αληηθείκελν, δειαδή ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, αλήθεη ζηε Γηεύζπλζε πνπ αζθεί αξκνδηόηεηεο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο δηα ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο, ζε όηη, δε, αθνξά ην νηθνλνκηθό θαη δηνηθεηηθό 

αληηθείκελν, ζηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 2. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί ή/θαη ιεηηνπξγεί ζηνλ νηθείν Γήκν ε ελ ιόγσ Γηεύζπλζε ή Κνηλσληθή Τπεξεζία, 

ηελ επνπηεία ηνπ Κέληξνπ αζθεί ε αληίζηνηρε Γηεύζπλζε ηνπ Γήκνπ Έδξαο δηα ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηεο, 

ζπλεπηθνπξνύκελεο από ηνπο Κνηλσληθνύο Δπηζηήκνλεο άιισλ δνκώλ ή θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ, ηνπ Γήκνπ 

ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην «Κέληξν Κνηλόηεηαο», ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ β΄ βαζκνύ» 
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ζεκαληηθή, θαζψο κπνξεί λα απνηειεί ιχζε ή απάληεζε ζε αηηήκαηα πνιηηψλ, ρσξίο 

απαίηεζε γηα ηε θπζηθή παξνπζία ηνπο.   

Γηάγξακκα 24: Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο από ηνπο ηξόπνπο 

επηθνηλσλίαο  

 

 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ σθεινχκελσλ, ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Κνηλφηεηαο 

θπκαίλεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. πγθεθξηκέλα, πεξηζζφηεξνη απφ ην  80% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη έλα επηπιένλ 14% πεξίπνπ 

απάληεζαλ  φηη  είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ πνιχ  ιίγεο απαληήζεηο  δελ ήηαλ ζεηηθέο.  

Έλα ζπκπέξαζκα πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη 

φηη    γεληθά ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο απνηεινχλ ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηειεθσληθή 

εμππεξέηεζε, θαζψο θαη εμππεξέηεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο πεξηθέξεηεο, απηή 

δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, κε εμαίξεζε ηε Θεζζαιία θαη ηελ Αηηηθή.  Σν 

απνηέιεζκα απηφ είλαη κάιινλ αλακελφκελν, εάλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ πξνζεξρνκέλσλ ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο επηζπκεί πιεξνθφξεζε θαη 

ππνζηήξημε γηα ππνβνιή αίηεζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ηνπ Διάρηζηνπ 

Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη θαζνξηζκέλε κε 

αξθεηή ζαθήλεηα θαη ε αλάγθε επηθνηλσλίαο επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ είλαη πεξηνξηζκέλε, 
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δίλεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ψζηε λα 

αζρνιεζνχλ κε πην ζχλζεηεο πεξηπηψζεηο.   

 

Πίλαθαο 17 :  Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο από ηνπο δπλαηνύο 

ηξόπνπο επηθνηλσλίαο, αλά Πεξηθέξεηα 

 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
1 = ΚΑΘΟΛΟΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

2 = ΛΗΓΟ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

3 = ΠΟΛΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

4 = ΑΠΟΛΤΣΑ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

ΑΣΣΗΚΖ 7,7% 7,7% 23,1% 61,5% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 0,0% 9,5% 90,5% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 0,0% 0,0% 7,7% 92,3% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 0,0% 0,0% 13,3% 86,7% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 

ΘΔΑΛΗΑ 0,0% 11,8% 17,6% 70,6% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΚΡΖΣΖ 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 20,0% 0,0% 80,0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 0,9% 
3,7% 13,8% 81,7% 

 

4.4. Ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινύκελσλ από ην ρξόλν αλακνλήο γηα  εμππεξέηεζε  

 

ε φ,ηη αθνξά ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία νη σθεινχκελνη απαηηείηαη γεληθά λα 

αλακέλνπλ κέρξη λα εμππεξεηεζνχλ θαη ην θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηήλ, φζνη 

εξσηήζεθαλ ζρεηηθά, δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη ζε πνιχ πςειά πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 

95% ζε επίπεδν επηθξάηεηαο. πγθεθξηκέλα,  δήισζαλ «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη» ζε 

πνζνζηφ ζρεδφλ 72% θαη «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη» ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 23%.     
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Γηάγξακκα 25: Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο από ην ρξόλν 

αλακνλήο γηα  εμππεξέηεζε 

 

 

 

 

Πίλαθαο  18:  Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο από ην ρξόλν 

αλακνλήο γηα εμππεξέηεζε 

 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
2 = ΛΗΓΟ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

3 = ΠΟΛΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

4 = ΑΠΟΛΤΣΑ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

 

ΑΣΣΗΚΖ 7,7% 23,1% 69,2% 92,3% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 19,0% 81,0% 100% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 7,7% 7,7% 84,6% 
92,4% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 6,7% 6,7% 86,7% 93,4% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 0,0% 40,0% 60,0% 100% 

ΘΔΑΛΗΑ 11,8% 23,5% 64,7% 88,2% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 30,0% 70,0% 100% 

ΚΡΖΣΖ 16,7% 33,3% 50,0% 83,3% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 60,0% 40,0% 100% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 100,0% 100% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 0,0% 100,0% 0,0% 100% 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 5,5% 22,9% 71,6% 94,5% 
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Σα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο απφ ην ρξφλν αλακνλήο  είλαη πςειά ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο 

θαη θπκαίλνληαη, εμεηάδνληαο αζξνηζηηθά ηελ πςειή κε ηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζε,  απφ 

83,3% ζηελ Κξήηε, έσο ην απφιπην 100% ζε 6 Πεξηθέξεηεο: ηεξεάο Διιάδαο, Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ.   

 

4.5. Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο  από ην γεληθόηεξν πεξηβάιινλ ηεο δνκήο 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ απφ ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ησλ 

Κέληξσλ Κνηλφηεηαο επηρεηξήζεθε κέζσ ηεο εξψηεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε 

δεηήκαηα φπσο ε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ θαη ε δηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο αλακνλήο   

 

Γηάγξακκα 26:  Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο από ην 

γεληθόηεξν πεξηβάιινλ  
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Πίλαθαο  19 :  Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο από ην γεληθόηεξν 

πεξηβάιινλ  

 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
1 = ΚΑΘΟΛΟΥ 

ικανοποιθμζνοσ 
2 = ΛΙΓΟ 

ικανοποιθμζνοσ 
3 = ΠΟΛΥ 

ικανοποιθμζνοσ 
4 = ΑΠΟΛΥΤΑ 

ικανοποιθμζνοσ 

ΑΤΤΙΚΗ 7,7% 0,0% 30,8% 61,5% 

ΣΤΕΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 0,0% 9,5% 14,3% 76,2% 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΑΚΗ 0,0% 7,7% 15,4% 76,9% 

ΚΕΝΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,0% 0,0% 13,3% 86,7% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,0% 17,6% 23,5% 58,8% 

ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ 0,0% 10,0% 40,0% 50,0% 

ΚΗΤΗΣ 0,0% 16,7% 16,7% 66,7% 

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ 0,0% 20,0% 0,0% 80,0% 

ΒΟ. ΑΙΓΑΙΟ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ΙΟΝΙΑ  ΝΗΣΙΑ 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

ΕΡΙΚΑΤΕΙΑ 0,9% 8,3% 20,2% 70,6% 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηεζέλησλ μεπεξλά θάζε πξνζδνθία, αθνχ θπκαίλεηαη ζε πνιχ 

πςειά πνζνζηά ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ζε 10 Πεξηθέξεηεο, 

νχηε έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ έδσζε ηελ  απάληεζε «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο» (0%), 

ελψ κφλν ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ππήξμε έλα 7,7%  πνπ απάληεζε θαη’απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ην πνζνζηφ απηφ, ην νπνίν είλαη βέβαηα εμαηξεηηθά ρακειφ, αιιά 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην φηη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ππφινηπε ρψξα, είλαη ην γεγνλφο φηη 

ζηελ Αηηηθή ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο πθηζηάκελνη ρψξνη, νη νπνίνη δηακνξθψζεθαλ ζε 

Κέληξα Κνηλφηεηαο, πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζπλέβε ζηελ ππφινηπε Διιάδα, φπνπ ε θπξίαξρε 

πξαθηηθή είλαη ε ρξήζε λέσλ ρψξσλ, ζπρλά φρη απφ ην μεθίλεκα ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο, αιιά πεξίπνπ κεηά απφ έλα ρξφλν θαηά κέζν φξν. 

ην επίπεδν ηεο επηθξάηεηαο, ινηπφλ,  νη εξσηεζέληεο δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 70,6% 

«απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη» θαη ζε πνζνζηφ 20,2%  «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη». Σα πνζνζηά 

απηά, αζξνηζηηθά δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, αιιά κεηαμχ ηνπο 

παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο: Ζ πςειή ηθαλνπνίεζε θπκαίλεηαη απφ 0% ζην Νφηην Αηγαίν 

(φπνπ ε απφιπηε ηθαλνπνίεζε αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 80%) έσο 40% ζηε Γπηηθή Διιάδα 
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(φπνπ ε απφιπηε ηθαλνπνίεζε αλέξρεηαη ζην 50%). Ζ απφιπηε ηθαλνπνίεζε κε ηε ζεηξά ηεο 

θπκαίλεηαη απφ 61,5% ζηελ Αηηηθή (φπνπ ε πςειή ηθαλνπνίεζε αγγίδεη ην 30,8%) έσο 100% 

ζην Βφξεην Αηγαίν. 

Σα πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ θαη ην ζπλνιηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ελαξκνλίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

λέα δνκή, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο σο πξνο ηνπο ρψξνπο -πξνδηαγξαθέο 

απαξαίηεηεο γηα λα δνζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο – θαη επνκέλσο κε δεδνκέλν έλα ειάρηζην 

επίπεδν πνηφηεηαο ησλ ρψξσλ, θνηλφ ζε φια ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα 

κηα δνκή πνπ απνηειεί απνηέιεζκα ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, νη 

δηαδηθαζίεο ησλ νπνίσλο πξνβιέπνπλ θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ γηα ηε δηακφξθσζε 

ησλ ρψξσλ θαη ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ. 

πγθεληξψλνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξσηεζέλησλ απφ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη: 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία,  δειαδή ην 95,4% ησλ εξσηεζέλησλ ζε εζληθφ επίπεδν 

δειψλνπλ πνιχ ή απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πξφζβαζε ζην Κέληξν 

Κνηλφηεηαο θαη ην πνζνζηφ απηφ ειάρηζηα δηαθέξεη θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Οκνίσο ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ πνιχ ή απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ηφζν ζε 

επίπεδν επηθξάηεηαο, φπνπ ην πνζνζηφ θηάλεη ην 94,5%, φζν θαη ζε επίπεδν 

πεξηθεξεηψλ. 

 Οη ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαίλεηαη επίζεο φηη ηθαλνπνηνχλ θαηά πνιχ ηνπο 

σθεινχκελνπο, αθνχ απηνί δήισζαλ ζε πνζνζηφ 95,2%  πνιχ ή απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλνη ζηελ επηθξάηεηα θαη αληίζηνηρα πςειά πνζνζηά ζηηο Πεξηθέξεηεο. 

 ρεδφλ θαζνιηθά δειψλνπλ απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη νη σθεινχκελνη θαη απφ ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ζε πνζνζηφ 95% ζηελ επηθξάηεηα 

θαη ζε πνζνζηφ 100% ζε έμη (6) Πεξηθέξεηεο. 
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 Σν γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο επίζεο ηθαλνπνηεί ζε πνιχ 

πςειά πνζνζηά ηνπο εξσηεζέληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνζνζηφ 90,8% ζε εζληθφ 

επίπεδν θαη ζε νκνίσο πςειά πνζνζηά ζηηο Πεξηθέξεηεο, κε κφλε εμαίξεζε ηελ 

Αηηηθή, φπνπ έλα κηθξφ πνζνζηφ (7,7%) δειψλεη φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλν. 

 

5. Ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινύκελσλ από ηελ επαγγεικαηηθόηεηα  θαη ηελ ελ 

γέλεη ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Κνηλόηεηαο  

 

5.1. Ηθαλνπνίεζε σο πξνο ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα δηεξεπλήζεθε ε αληίιεςε ησλ σθεινχκελσλ γηα ηε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο απέλαληί ηνπο, αλεμάξηεηα απν ηελ έθβαζε ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπο. Απφ ην εξσηεκαηνιφγην δηεπθξηληδφηαλ φηη ε εξψηεζε αθνξά ηελ επγέλεηα, 

ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζνρή πνπ επηδεηθλχνπλ νη εξγαδφκελνη απέλαληη ζηνλ σθεινχκελν 

θαη ην δήηεκα πνπ ηνλ πξνβιεκαηίδεη, δειαδή ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν πξνζέξρεηαη ζην 

Κέληξν Κνηλφηεηαο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία δε, ηεο εξψηεζεο απηήο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

απνζχλδεζε ηεο απάληεζεο απν ηελ ζεηηθή ή φρη έθβαζε ηνπ δεηήκαηφο ηνπο. 

Ζ απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε («Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ηνπ/ησλ ππαιιήισλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο απέλαληί ζαο -

επγέλεηα, ζεβαζκφο, πξνζνρή) απνηειεί ζξίακβν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο, αθνχ   ζρεδφλ φινη, δειαδή πνζνζηφ 98,2% δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη. Πξέπεη 

ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη ην πξνζσπηθφ ησλ θέληξσλ θνηλφηεηαο 

απαξηίδεηαη θπξίσο απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ςπρνιφγνπο, ε πξνζέγγηζε ησλ νπνίσλ 

απέλαληη ζηνλ πνιίηε, θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή γη’απηφλ.    
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Γηάγξακκα 27 :  Ηθαλνπνίεζε σο πξνο ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππάιιεισλ ησλ ΚΚ 

 

 

Πίλαθαο 20: Ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινπκέλσλ  πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην σο 

πξνο ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά  ησλ ππάιιεισλ ησλ ΚΚ αλά Πεξηθέξεηα 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
2 = ΛΗΓΟ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

3 = ΠΟΛΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

4 = ΑΠΟΛΤΣΑ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

ΑΣΣΗΚΖ 0,0% 23,1% 76,9% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 4,8% 95,2% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 

ΘΡΑΚΖ 
7,7% 0,0% 92,3% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 0,0% 0,0% 100,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 0,0% 20,0% 80,0% 

ΘΔΑΛΗΑ 5,9% 17,6% 76,5% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 0,0% 100,0% 

ΚΡΖΣΖ 0,0% 33,3% 66,7% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 20,0% 80,0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 100,0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 0,0% 0,0% 100,0% 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 1,8% 10,1% 88,1% 
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Όπσο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ 

ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ηθαλνπνηεί πνιχ ή απφιπηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ζε πνζνζηφ 

98,2% ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ. Μαδηθά, νη 

σθεινχκελνη είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο.  

Έλα ελδερφκελν πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη ίζσο νη κε ηθαλνπνηεκέλνη 

εμππεξεηνχκελνη δελ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην.  Χζηφζν, ε ηάζε είλαη ηφζν καδηθή, 

ψζηε ε επηηπρία πνπ απηή ππνγξακκίδεη, είλαη αδηακθηζβήηεηε. 

 

5.2. Ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινύκελσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο από ηε ρνξήγεζε πιεξνθνξηώλ 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ε εξεπλεηηθή νκάδα έθξηλε φηη έπξεπε λα δηεξεπλεζεί θαη 

γηα ην ιφγν απηφ απνηππψζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην, ήηαλ ην θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε φζνπο πξνζέξρνληαη ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο είλαη 

θαηάιιειεο, ρξήζηκεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, 

αλαγθαίεο . 

Υσξίο εμαίξεζε νη απαληήζεηο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή αληίιεςε ησλ σθεινχκελσλ γηα 

ηε ρξεζηκφηεηα, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα, σο πξνο ην δήηεκά ηνπο, ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο δφζεθαλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο  ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο. Σν 

θαζνιηθφ πνζνζηφ ηνπ 100% δελ ρσξεί πεξαηηέξσ ζπδήηεζεο. 

Απηφ πνπ θαίλεηαη είλαη φηη νη εξγαδφκελνη ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο είλαη ελεκεξσκέλνη 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ 

θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη παξέρνπλ απηε ηελ ελεκέξσζε, ηφζν πξνθνξηθά, φζν θαη 

γξαπηά. Δπηπιένλ, έρνπλ πιένλ ηελ θαηάιιειε θαη απαξαίηεηε εκπεηξία θαη  εθπαίδεπζε γηα 

λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο εγγξαθέο ησλ σθεινχκελσλ ζηηο δηάθνξεο πιαηθφξκεο, δειαδή 

αληαπνθξίλνληαη εμαηξεηηθά ζην ξφιν ηνπο.   
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Πίλαθαο 21:  Ηθαλνπνίεζε από ηε ρνξήγεζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηώλ   

 

    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ναη  φρη 

ΑΣΣΗΚΖ 100%   

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 100%   

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 100%   

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 100%   

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 100%   

ΘΔΑΛΗΑ 100%   

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 100%   

ΚΡΖΣΖ 100%   

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 100%   

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 100%   

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 100%   

ΖΠΔΗΡΟ 100%   

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 100%   

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 100% 0%  

   

 

5.3. Ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινύκελσλ από ηελ αθξίβεηα σο πξνο  ηα δηθαηνινγεηηθά 

 

Απνηειεί ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα ζηελ επαθή ηνπ πνιίηε κε ηε δηνίθεζε, ε ειιηπήο θαη 

ζπρλά αλαθξηβήο πιεξνθφξεζή ηνπ σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ ππνζέζεψλ ηνπ, πξφβιεκα ην νπνίν ζπρλά νδεγεί, αθελφο ζε 

επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο ζηε δεκφζηα ππεξεζία, αθεηέξνπ ζηε δπζαξέζθεηα θαη ηελ 

αγαλάθηεζε ηνπ πνιίηε. 

Γηεξεπλψληαο, ινηπφλ, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο ελεκέξσζεο πνπ παξείρε ν 

εξγαδφκελνο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηα απαηηνχκελα γηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα 

δηθαηνινγεηηθά, ζηνλ πξνζεξρφκελν ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο (εξψηεζε:»Καηά ηελ επίζθεςή 
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ζαο ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο, ν ππάιιεινο ζαο ελεκέξσζε κε αθξίβεηα γηα φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα έπξεπε λα πξνζθνκίζεηε γηα λα εμππεξεηεζείηε;»),  ε εξεπλεηηθή 

νκάδα βξέζεθε γηα κηα αθφκε θνξά κπξνζηά ζε έλα εμαηξεηηθφ απνηέιεζκα. 

Γηάγξακκα  28: Ηθαλνπνίεζε από ηελ αθξίβεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ   

 

Πίλαθαο 22:  Ηθαλνπνίεζε από ηελ αθξίβεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ   

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ναη  φρη Γελ κε αθνξά 

ΑΣΣΗΚΖ 92% 0% 8% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 100% 0% 0% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 100% 0% 0% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 92% 0% 8% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 100% 0% 0% 

ΘΔΑΛΗΑ 100% 0% 0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 100% 0% 0% 

ΚΡΖΣΖ 100% 0% 0% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 100% 0% 0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 100% 0% 0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 100% 0% 0% 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 98% 0% 2% 
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Ζ ηθαλνπνίεζε θαη πάιη είλαη απφιπηε, ηφζν ζπλνιηθά, φζν θαη ζε θάζε Πεξηθέξεηα 

μερσξηζηά. Γηα κηα αθφκε θνξά ζεκεηψλεηαη φηη ζε απηφ ην απνηέιεζκα ζπληειεί θαηα πνιχ 

ην γεγνλφο φηη ν ηξφπνο ρνξήγεζεο ησλ παξνρψλ θαη ησλ επηδνκάησλ θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά είλαη ζαθψο πεξηγεγξακκέλα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Χζηφζν, απηφ 

δελ αλαηξεί ηελ επηηπρία πνπ πηζηψλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο. 

 

5.4. Ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινύκελσλ από ηελ αθξίβεηα σο πξνο   παξαπνκπέο 

 

Έλα αθφκε ζεκείν ηξηβήο ηνπ δηνηθνχκελνπ κε ηε δηνίθεζε είλαη ε θαηάιιειε ή φρη 

παξαπνκπή ζε άιιε ππεξεζία απφ απηή πνπ αξρηθά επηζθέπηεηαη ν δηνηθνχκελνο. Ζ θξάζε 

«απφ ηνλ Άλλα ζηνλ Κατάθα» ζηνηρεηψλεη ηηο ειιεληθέο -θαη φρη κφλν- δεκφζηεο ππεξεζίεο.  

Δίλαη θαηά ζπλέπεηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε δηαπίζησζε αθελφο φηη ε παξαπνκπή ηνπ 

πνιίηε ζε θάπνηα ππεξεζία, ηελ νπνία ν εξγαδφκελνο ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο έθξηλε 

ζθφπηκε, είλαη ε θαηάιιειε, αθεηέξνπ φηη ν πνιίηεο ελεκεξψζεθε κε αθξίβεηα γηα ηελ 

παξαπνκπή ηνπ θαη γηα ηελ ππεξεζία ζηελ  νπνία παξαπέκθζεθε. 

 

Γηάγξακκα  29: Ηθαλνπνίεζε από ηελ αθξίβεηα ησλ  παξαπνκπώλ 

 

 



 

98 

 

 

Πίλαθαο 23:  Ηθαλνπνίεζε από ηελ αθξίβεηα ησλ παξαπνκπώλ   

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ναη  φρη Γελ κε αθνξά 

ΑΣΣΗΚΖ 70% 8% 38% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 71% 0% 29% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 70% 8% 29% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 73% 0% 27% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 70% 8% 38% 

ΘΔΑΛΗΑ 65% 0% 35% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 70% 8% 38% 

ΚΡΖΣΖ 67% 0% 33% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 70% 8% 38% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 100% 0% 0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 70% 8% 38% 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 71% 2% 28,00% 
 

Σα πνζνζηά επηβεβαίσζεο ηεο αθξίβεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηεο παξαπνκπήο είλαη 

αξθεηά πςειά θαη ζε επίπεδν επηθξάηεηαο θηάλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ 71%, (ην νπνίν 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα 28% πνπ δειψλεη φηη αδηαθνξεί, θαηά πάζα πηζαλφηεηα επεηδή δελ 

αληηκεηψπηζε ηέηνην δήηεκα), ελψ ζηηο Πεξηθέξεηεο θπκαίλνληαη απφ 65% ζηε Θεζζαιία έσο 

100% ζην Βφξεην Αηγαίν. 

Καηά ζπλέπεηα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ σθεινχκελσλ γηα ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα: 

 ε ζπληξηπηηθά πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην απφιπην 100% (98,2% ζηελ επηθξάηεηα) 

νη εξσηεζέληεο αλαγλσξίδνπλ φηη αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ θαη επγέλεηα, ελψ 

δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζην αίηεκά ηνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο 

 Κπξηνιεθηηθά απφιπηε, ζε πνζνζηφ 100%, είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηεζέλησλ 

απφ ηελ θαηαιιειφηεηα, πιεξφηεηα, ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο 

δφζεθε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο 
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 Οκνίσο απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη, ζε πνζνζηφ 100%,  δειψλνπλ νη εξσηεζέληεο 

σθεινχκελνη απφ ηελ αθξίβεηα ηεο παξαπνκπήο ηνπο ζε θάπνηα ππεξεζία θαη απφ 

ηελ αθξίβεηα ηεο ελεκέξσζήο ηνπο σο πξνο ηελ ππεξεζία απηή. 

 Όια ηα παξαπάλσ απνθηνχλ αθφκε κεγαιχηεξε αμία ζπλεθηηκψληαο ην γεγνλφο 

φηη δειψζεθαλ απν ηνπο εξσηεζέληεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηηθή ή φρη έθβαζε ηνπ 

δεηήκαηφο ηνπο. 

 

6. Ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινύκελσλ από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαηά ηελ 

εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ησλ σθεινπκέλσλ   

 

 6.1. Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ από ηνλ αξηζκό ησλ ξαληεβνύ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο 

 
Οη επηζθέπηεο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο πξνζέξρνληαη ζε απηά, ζέινληαο λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλν αίηεκά ηνπο. Απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ιήςε, είηε 

θάπνηαο πιεξνθνξίαο, είηε θάπνηαο ππεξεζίαο. Ζ ηθαλνπνίεζή ηνπο εμαξηάηαη  απφ ηελ 

ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο ησλ Κέληξσλ. Ο αξηζκφο ησλ ξαληεβνχ πνπ απαηηνχληαη, εμαξηάηαη 

ηφζν απφ ηελ θχζε ηνπ αηηήκαηνο, φζν θαη απφ ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη λνκνζεηηθά 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ. Οη σθεινχκελνη, εζηηάδνληαο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, επηζπκνχλ ν 

ρξφλνο επίηεπμήο ηνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο, γηα λα απνθεχγνπλ ζπλερείο 

επηζθέςεηο θαη ζπαηάιε ρξφλνπ.  

Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο βιέπνπκε πσο ην 84,4% απηψλ είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο. Σν 11,9% δειψλεη 

«πνιχ ηθαλνπνηεκέλν» θαη κφιηο ην 3,7% «ιίγν ηθαλνπνηεκέλν». Καλείο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δελ απάληεζε «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο».  
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Γηάγξακκα 30: Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο από ηνλ αξηζκό ησλ ξαληεβνύ πνπ απαηηήζεθαλ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ σθεινύκελσλ 

 

 

Σν πνζνζηφ ηεο απφιπηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη πνιχ πςειφ (84,4%), δειαδή ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ σθεινπκέλσλ είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ρξφλν 

αληαπφθξηζεο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη: 

 ζην  ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ν νπνίνο αγγίδεη ηα 

ηξία (3) έηε θαηά κέζν φξν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ηα ζηειέρε ησλ Κέληξσλ 

έρνπλ απνθηήζεη ηε  γλψζε θαη εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα λα ηθαλνπνηνχλ, ζηνλ 

ιηγφηεξν δπλαηφ ρξφλν, ηνπο εμππεξεηνχκελνπο. Σαπηφρξνλα, έρνπλ ιάβεη ηελ 

θαηάιιειε θαη αλαγθαία επηκφξθσζε πνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. (25 ζεκηλάξηα θαη 22 γηα ην ΚΔΑ)  

 ζηελ επξεία ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (πιαηθφξκα γηα ην ΔΔΔ, ηα 

επηδφκαηα αλαπεξίαο θ.ιπ.) πνπ εμνηθνλνκεί ρξφλν, πξνο φθεινο ησλ 

σθεινχκελσλ. Ζ απηνκαηνπνίεζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ. 

 ζηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ πξνβιέπεη ηελ δηαδηθαζία, 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιήςεο ησλ παξνρψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.  
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Σν πνζνζηφ (11,9%), φζσλ απάληεζαλ πσο είλαη «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη» εληζρχεη ηελ 

εηθφλα ηεο γεληθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ. Ο ιφγνο πνπ ελδερνκέλσο δελ 

απάληεζαλ «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη» ή «ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη» λα εμαξηάηαη απφ ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ είραλ πξνζεξρφκελνη ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο. Πηζαλφλ λα είραλ ελεκεξσζεί 

απφ ηξίηνπο ή εθηηκήζεη νη ίδηνη, κε ιαλζαζκέλν ηξφπν, ηνλ ρξφλν πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο.   

Απφ ηελ άιιε, έλα κηθξφ πνζνζηφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 3,7% δήισζε «ιίγν ηθαλνπνηεκέλν». 

Σν πνζνζηφ απηφ είλαη πνιχ κηθξφ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αιινηψλεη ηελ εηθφλα ηεο 

γεληθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ. Δμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θχζε ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπο θαη ηελ ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε πνπ είραλ πξνζεξρφκελνη ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα ζπλεμεηαζηεί ην γεγνλφο πσο κία απιή ελεκέξσζε / 

πιεξνθφξεζε κπνξεί λα δνζεί ζε έλα θαη κνλαδηθφ ξαληεβνχ, ελψ αληίζεηα, ε ππνβνιή κηαο 

αίηεζεο ή ε ιήςε ςπρνθνηλσληθήο ζπκβνπιεπηηθήο / ππνζηήξημεο, γηα παξάδεηγκα,  απαηηεί 

πεξηζζφηεξα ξαληεβνχ. Οη σθεινχκελνη αγλνψληαο ηηο δηαδηθαζίεο, ελδερνκέλσο εθηηκνχλ ή 

έρνπλ πιεξνθνξεζεί ιαλζαζκέλα ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δπζθνξνχλ, φηαλ πιεξνθνξνχληαη απφ ηα ίδηα ηα ζηειέρε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο γηα ηελ 

νξζή θαη πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία.  

ε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ηεξεάο Διιάδαο, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ ην πνζνζηφ απφιπηεο ηθαλνπνίεζεο 

είλαη 100%, ελψ ζεκαληηθά ρακειφηεξα,  ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ πνπ ζεκεηψλεηαη ζε 

επίπεδν επηθξάηεηαο (84,4%), εκθαλίδνληαη ηα πνζνζηά ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο (69,2%), 

Θεζζαιίαο (64,7) θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ (60%). ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ απηψλ 

Πεξηθεξεηψλ, παξαηεξνχκε πσο νη σθεινχκελνη επηιέγνπλ, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ζε 

ζρέζε κε ηελ επηθξάηεηα, λα δειψζνπλ «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη». Ζ κεηαηφπηζε ησλ 

πνζνζηψλ απφ ηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζε, ζηελ πνιιή ή ιίγε ηθαλνπνίεζε,  θαίλεηαη λα είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ είραλ νη σθεινχκελνη 

πξηλ επηζθεθηνχλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο. 
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Πίλαθαο 24: Ηθαλνπνίεζε από ηνλ αξηζκό ησλ ξαληεβνύ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ σθεινύκελσλ, αλά Πεξηθέξεηα θαη πνζνζηό 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
1 = ΚΑΘΟΛΟΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

2 = ΛΗΓΟ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

3 = ΠΟΛΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

4 = ΑΠΟΛΤΣΑ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

Γελ 

απάληεζε  

ΑΣΣΗΚΖ 0,0% 15,4% 15,4% 69,2% 0,0% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 

ΘΡΑΚΖ 
0,0% 

0,0% 7,7% 92,3% 
0,0% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
0,0% 

0,0% 6,7% 93,3% 
0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 

ΘΔΑΛΗΑ 0,0% 5,9% 29,4% 64,7% 0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 0,0% 10,0% 90,0% 0,0% 

ΚΡΖΣΖ 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 0,0% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 0,0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΖΠΔΗΡΟ           

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ           

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 0,0% 3,7% 11,9% 84,4% 0,0% 
 

Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα: 

 ην πνζνζηφ (84,4%) ηεο απφιπηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη εμαηξεηηθά πςειφ,  

 νη εμππεξεηνχκελνη ηθαλνπνηνχληαη ζηνλ ιηγφηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη ην απνηέιεζκα 

απηφ κπνξεί λα πηζησζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, νη νπνίνη 

έρνπλ απνθηήζεη ηελ θαηάιιειε γλψζε θαη εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα λα 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο εμππεξεηνχκελνπο, 

 ε επξεία ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηα ζηειέρε ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο εμνηθνλνκεί ρξφλν πξνο φθεινο ησλ σθεινχκελσλ, 

 ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ πξνβιέπεη ηελ δηαδηθαζία, ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιήςεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ αηηνχληαη νη σθεινχκελνη 

δηεπθνιχλεη ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκε εμππεξέηεζή ηνπο, 
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 ην πνζνζηφ (11,9%) φζσλ απάληεζαλ πσο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη εληζρχεη ηελ 

εηθφλα ηεο γεληθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ, 

 ην κηθξφ πνζνζηφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 3,7% πνπ δήισζε «ιίγν ηθαλνπνηεκέλν» δελ 

αιινηψλεη ηελ εηθφλα ηεο γεληθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ, 

 ε κεηαηφπηζε ησλ πνζνζηψλ απφ ηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζε, ζηελ πνιιή ή ιίγε 

ηθαλνπνίεζε, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο 

πνπ είραλ νη σθεινχκελνη πξηλ επηζθεθηνχλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο. 

 νη σθεινχκελνη αγλνψληαο ηηο δηαδηθαζίεο, ελδερνκέλσο, εθηηκνχλ νη ίδηνη ή έρνπλ 

πιεξνθνξεζεί απφ ηξίηνπο, ιαλζαζκέλα ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ελφο αηηήκαηφο ηνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δπζθνξνχλ, φηαλ 

πιεξνθνξνχληαη απφ ηα ίδηα ηα ζηειέρε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο γηα ηελ νξζή θαη 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία. 

 

6.2. Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ από ην ηειηθό απνηέιεζκα ηνπ αηηήκαηόο ηνπο 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ, σο αίζζεκα, εμαξηάηαη, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, απφ ην 

απνηέιεζκα πνπ ζα έρεη ην αίηεκά ηνπο, ην νπνίν βεβαίσο, επηζπκνχλ θαη ζεσξνχλ πσο ζα 

είλαη ζεηηθφ.  

ηελ εξψηεζε ινηπφλ, «πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ην απνηέιεζκα ηνπ αηηήκαηφο 

ηνπο»,  «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη» δήισζε ην 87,2% απηψλ, «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη» δήισζε 

ην 10,1%, «ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη» ην 1,8% θαη «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη» ην 0,9%.    

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

 

Γηάγξακκα 31: Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο σθεινύκελσλ από ην ηειηθό απνηέιεζκα ηνπ 

αηηήκαηόο ηνπο 

 

                 

 

ηελ εξψηεζε απηή, φπσο θαη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε, δηαπηζηψλνπκε πσο ν βαζκφο 

απφιπηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη πνιχ πςειφο (87,2). Οη ιφγνη πνπ εξκελεχνπλ ινγηθά ην 

απνηέιεζκα απηφ, δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

εξψηεζε: 

 Σα ζηειέρε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο,  έρνπλ απνθηήζεη πιένλ ηελ θαηάιιειε 

γλψζε θαη εκπεηξία 

 ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ (ζεζκηθφ πιαίζην, πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα) ηνπο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμππεξεηνχλ άκεζα θαη ρσξίο 

ρξνλνηξηβέο ηα αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ.  

Βεβαίσο, ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο είλαη ε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο θαη ησλ 

σθεινχκελσλ.  Οη σθεινχκελνη αλαγλσξίδνπλ πιένλ ζηα ζηειέρε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ηνπο εμππεξεηήζνπλ, ζην πιαίζην ηεο λνκηκφηεηαο. Λακβάλνπλ ηελ 

θαηάιιειε πιεξνθφξεζε, γλσξίδνπλ φηη είλαη έγθπξε θαη αλαγλσξίδνπλ πσο ε επηηπρήο 



 

105 

 

 

έθβαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηα ζηειέρε, αιιά απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην. Ζ ζρέζε εκπηζηνζχλεο εμαξηάηαη, ζε δεχηεξν βαζκφ, απφ ηελ σξηκφηεηα πνπ 

δηαθξίλεη ηνπο σθεινχκελνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ θαη λα εξκελεχνπλ νξζά ηελ 

ηειηθή έθβαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο.   

ε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε σο πηζαλφ παξάγνληα εδξαίσζεο ησλ 

ΚΚ ζηε ζπλείδεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηε ζπλχπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

πλερίδνληαο παξαηεξνχκε πσο «πνιχ ηθαλνπνηεκέλν» δήισζε ην 10,1% ησλ 

εξσηψκελσλ. Δμίζνπ ζεηηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν, ζηελ νπζία, δειψλεη αξθεηά πςειφ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο.  

Αληηζέησο, «ιίγν ηθαλνπνηεκέλν» δήισζε ην 1,8% ησλ εξσηψκελσλ. Σν πνζνζηφ απηφ 

είλαη πνιχ ρακειφ, ρσξίο φκσο λα αιινηψλεη ηελ γεληθή, ζεηηθή ηθαλνπνίεζε. Δξκελεχεηαη 

δε, ζηε βάζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ σθεινχκελσλ. Πηζαλφλ νη σθεινχκελνη απφ άγλνηα, 

ειιηπή ή ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε εθηηκνχλ, επηζθεπηφκελνη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο πσο ην 

αίηεκά ηνπο ζα ηθαλνπνηεζεί. Όηαλ φκσο απηφ απνξξίπηεηαη, ηνπο δεκηνπξγείηαη αίζζεκα 

απνγνήηεπζεο, ην νπνίν εθθξάδνπλ κε ηε κνξθή δπζαξέζθεηαο, είηε απέλαληη ζηελ δνκή, 

είηε πξνο ηα ζηειέρε ηεο. Αλ ην πνζνζηφ ήηαλ πςειφηεξν, ζα κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε 

ηνλ ρακειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο θαη ζε πξφζζεηνπο ιφγνπο (θαζπζηεξήζεηο ζηειερψλ, 

ειιηπή ελεκέξσζε απφ ηα ζηειέρε θ.ιπ.). Χζηφζν, ην πνζνζηφ είλαη πνιχ ρακειφ, γηα λα 

αμηνινγεζεί δηαθνξεηηθά.  

Ζ πεξηθεξεηαθή απνηχπσζε ησλ πνζνζηψλ αθνινπζεί ην πνζνζηφ πνπ θαηαγξάθεηαη ζε 

επίπεδν επηθξάηεηαο. Ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ είλαη ην πνζνζηφ 100% ηεο απφιπηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ ησλ  Πεξηθεξεηψλ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ, ελψ 

ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ θαηαγξάθεηαη επίζεο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο (95,2%), 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (93,3%) θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο (92,3%).  

Τςειφηεξν πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην κέζν φξν ηεο επηθξάηεηαο (10,1%) 

θαηαγξάθεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (20%), Γπηηθήο Διιάδαο (20%), 

Θεζζαιίαο (17,6%), Κξήηεο (16,7%) θαη Αηηηθήο (15, 4%), φπνπ νη σθεινχκελνη δήισζαλ 

«πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη». ηηο Πεξηθέξεηεο απηέο, ην πνζνζηφ ησλ σθεινχκελσλ πνπ 



 

106 

 

 

δήισζαλ απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο επηθξάηεηαο. ηελ 

πεξίπησζε δχν κφλν Πεξηθεξεηψλ, ηεξεάο Διιάδαο (4,8%) θαη Θεζζαιίαο (5,9%) επέιεμαλ 

λα δειψζνπλ "ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη», ζηεξψληαο απφ πςειφηεξα πνζνζηά ηηο απαληήζεηο 

πνιχ θαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη.  

Πίλαθαο  25: Ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ από ην ηειηθό απνηέιεζκα ηνπ αηηήκαηόο ηνπο, 

αλά Πεξηθέξεηα  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
1 = ΚΑΘΟΛΟΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

2 = ΛΗΓΟ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

3 = ΠΟΛΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

4 = ΑΠΟΛΤΣΑ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

Γελ 

απάληεζε  

ΑΣΣΗΚΖ 0,0% 0,0% 15,4% 84,6% 0,0% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 4,8% 0,0% 95,2% 0,0% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 

ΘΡΑΚΖ 
0,0% 

0,0% 7,7% 92,3% 
0,0% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
0,0% 

0,0% 6,7% 93,3% 
0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
0,0% 

0,0% 20,0% 80,0% 
0,0% 

ΘΔΑΛΗΑ 0,0% 5,9% 17,6% 76,5% 0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 

ΚΡΖΣΖ 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 0,0% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΖΠΔΗΡΟ           

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ           

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 0,9% 1,8% 10,1% 87,2% 0,0% 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε πσο 

 ην πνζνζηφ (87,2%) ηεο απφιπηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη εμαηξεηηθά πςειφ,  

 ηα ζηειέρε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, αθελφο έρνπλ απνθηήζεη πιένλ ηελ 

θαηάιιειε γλψζε θαη εκπεηξία, αθεηέξνπ ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 

θαη κέζσλ (ζεζκηθφ πιαίζην, πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα) ηνπο παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηνχλ ηα αηηήκαηα ησλ σθεινχκελσλ,  ζην πιαίζην ηεο 

λνκηκφηεηαο, 
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 ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο θαη ησλ σθεινχκελσλ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν πνπ επεξεάδεη 

ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο,  

 ε αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο σθεινχκελνπο θαη 

θαη’ επέθηαζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζήο ηνπο εμαξηάηαη  θαη  απφ ηελ σξηκφηεηα 

πνπ ηνπο δηαθξίλεη, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ θαη λα εξκελεχνπλ νξζά ηελ 

ηειηθή έθβαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο, 

 ην πνζνζηφ (10,1%) ησλ σθεινχκελσλ πνπ δήισζαλ «πνιχ ηθαλνπνηεκέλν» είλαη 

εμίζνπ ζεηηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν, ζηελ νπζία, δειψλεη αξθεηά πςειφ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο, 

 ε πεξηθεξεηαθή απνηχπσζε ησλ πνζνζηψλ αθνινπζεί ην πνζνζηφ πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζε επίπεδν επηθξάηεηαο, 

 φζνη απφ ηνπο σθεινχκελνπο δελ δήισζαλ «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη», επέιεμαλ 

ηελ απάληεζε «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη». ηελ πεξίπησζε δχν κφλν Πεξηθεξεηψλ 

επέιεμαλ λα δειψζνπλ «ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη», ζηεξψληαο απφ πςειφηεξα 

πνζνζηά ηηο απαληήζεηο «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη» θαη «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη».  

 

6.3. Ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινύκελσλ πνπ εθθξάδεηαη από ηελ πξόζεζή ηνπο λα ζπζηήζνπλ ην Κέληξν 

Κνηλόηεηαο ζε θίινπο ή ζπγγελείο ηνπο 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ απνηππψλεηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηελ δηάζεζε θαη 

πξφζεζή ηνπο λα ζπζηήζνπλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ζε άηνκα ηνπ ζπγγεληθνχ θαη θηιηθνχ 

ηνπο πεξηβάιινληνο. Γεγνλφο είλαη πσο ε πξφζεζή ηνπο ή κε, λα ζπζηήζνπλ ηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο είλαη αλάινγε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ηα 

ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο.  

Σν 94,5% ησλ σθεινχκελσλ απάληεζε «λαη» ζηελ εξψηεζε, αλ ζα ζχζηελε ην Κέληξν 

Κνηλφηεηαο ζε ζπγγελείο θαη θίινπο ηνπο, ελψ ην ππφινηπν 5,5% απάληεζε «κάιινλ λαη». 

Καλείο απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ δελ επέιεμε ηηο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο «κάιινλ 

φρη» θαη «φρη». 
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Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 94,5% πνπ απάληεζε ζεηηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, 

επηβεβαηψλεη παλεγπξηθά ηνλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ απφ ηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο. Ζ ρσξίο ελδνηαζκφ πξφζεζή ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ ζε άηνκα ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο απνδεηθλχεη θαηά 

πφζν ζεσξνχλ φηη απνηεινχλ ππεξεζία ζηελ νπνία θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα επηιπζεί ην 

πξφβιεκα ηνπ πνιίηε.   

Γηάγξακκα  32: Πξόζεζε ησλ σθεινύκελσλ λα ζπζηήζνπλ ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο ζε 

θίινπο ή ζπγγελείο  

 

 

Σν 5,5% φζσλ απάληεζαλ πσο κάιινλ ζα ζχζηελαλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ζε θίινπο ή 

ζπγγελείο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνζνζηά  ησλ απαληήζεσλ «ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη» θαη 

«θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη» ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, (γηα ην ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα   

θαη ηελ ηειηθή ηνπ έθβαζε ηνπ αηηήκαηνο), απνηππψλεη ην βαζκφ δπζαξέζθεηαο θαη είλαη 

αλακελφκελν.  Γηαθαίλεηαη κάιηζηα, πσο ζην 5,5% πεξηιακβάλεηαη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 

εξσηψκελσλ πνπ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο είραλ δειψζεη «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη». 

Δμεηάδνληαο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλά Πεξηθέξεηα, ε εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη ειάρηζηα: 

ηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Κξήηεο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ νη εξσηψκελνη απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 100% πσο ζα ζχζηελαλ ην 

Κέληξν Κνηλφηεηαο ζε ζπγγελείο ή θίινπο ηνπο. 
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ηελ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ ην 84,6% απάληεζε «λαη» θαη ην 15,4% 

«κάιινλ λαη», ην ηειεπηαίν πνζνζηφ (15,4%) ηαπηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν, φζσλ απάληεζαλ 

ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο «ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη» απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ξαληεβνχ πνπ 

απαηηήζεθαλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο. Ξεθάζαξα, πξφθεηηαη γηα ηνπο ίδηνπο 

σθεινχκελνπο πνπ απάληεζαλ κε επηθχιαμε θαη φρη βεβαηφηεηα (κάιινλ λαη) πσο ζα 

ζχζηελαλ ην Κέληξν Κνηλφηεηαο ζε άηνκα ηνπ ζπγγεληθνχ ή θηιηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο.  

Πίλαθαο 26: Πξόζεζε ησλ σθεινύκελσλ λα πξνηείλνπλ ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο ζε 

θίινπο ή ζπγγελείο ηνπο, αλά Πεξηθέξεηα  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ Ναι Μάλλον ναι 
Μάλλον 

όχι 
Όχι 

ΑΣΣΗΚΖ 84,6% 15,4% 0,0% 0,0% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 95,2% 4,8% 0,0% 0,0% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 92,3% 7,7% 0,0% 0,0% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 93,3% 6,7% 0,0% 0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΘΔΑΛΗΑ 94,1% 5,9% 0,0% 0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΚΡΖΣΖ 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΖΠΔΗΡΟ         

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ         

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 94,5% 5,5% 0,0% 0,0% 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε πσο 

 ην 94,5% ησλ σθεινχκελσλ πσο ζα ζχζηελε ην Κέληξν Κνηλφηεηαο ζε ζπγγελείο 

θαη θίινπο ηνπο, ελψ ην ππφινηπν 5,5% απάληεζε «κάιινλ λαη»,  

 θαλείο απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ δελ επέιεμε ηηο απαληήζεηο «κάιινλ φρη» 

θαη «φρη», 
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 ην πνζνζηφ 94,5% πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, εθηηκάηαη 

πσο είλαη ε κεγαιχηεξε απφδεημε ηνπ πςεινχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

σθεινχκελσλ γηα ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, 

 ην 5,5% φζσλ απάληεζαλ πσο κάιινλ ζα ζχζηελαλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ζε 

θίινπο ή ζπγγελείο είλαη ινγηθφ θαη ζπλεμαξηάηαη απφ ηα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ «ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη» θαη «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη» πνπ 

ζπγθέληξσζαλ νη δχν παξαπάλσ εξσηήζεηο,  

 ζε πνζνζηφ 100% απάληεζαλ πσο ζα ζχζηελαλ ην Κέληξν Κνηλφηεηαο ζε 

ζπγγελείο ή θίινπο ηνπο, νη σθεινχκελνη έμη (6) Πεξηθεξεηψλ, Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Κξήηεο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηνλίσλ 

Νήζσλ, 

 δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο φπνπ ην 

84,6% απάληεζε «λαη» θαη ην 15,4% «κάιινλ λαη», πνζνζηφ πνπ ηαπηίδεηαη  κε ην 

αληίζηνηρν, φζσλ απάληεζαλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο «ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη» απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ ξαληεβνχ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο 

ηνπο. 

 

6.4. Ζ αληίιεςε ησλ σθεινύκελσλ γηα ηνλ βαζκό νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλόηεηαο ζην έξγν ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ησλ Γήκσλ ηνπο 

 

Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ήξζε ζηελ πξάμε, κεηαμχ άιισλ, λα 

εληζρχζεη ην έξγν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ήηαλ 

ππνζηειερσκέλε. Σελ ίδηα ζηηγκή, θάιπςε ην πθηζηάκελν θελφ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

Γήκσλ πνπ δελ δηέζεηαλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Αμίδεη λα δηεξεπλεζεί ε αληίιεςε ησλ ίδησλ 

ησλ σθεινχκελσλ γηα ηνλ βαζκφ βνήζεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

Σν 94,4% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ πσο ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο  βνεζνχλ  πνιχ ηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, ην 4,7% απάληεζαλ πσο βνεζνχλ ζε κέηξην βαζκφ, ελψ ην 

0,9% ζεσξνχλ πσο ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο βνεζνχλ ιίγν έσο θαζφινπ ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ ηνπο.  
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Γηάγξακκα 33: Πνζνζηό απαληήζεσλ πνπ δειώλνπλ ηνλ βαζκό νπζηαζηηθήο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ 

 

 

 

Σν  εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ ηνπ 94,4% ησλ εξσηψκελσλ πνπ απάληεζαλ πσο ηα 

Κέληξα Κνηλφηεηαο  βνεζνχλ πνιχ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ απνδεηθλχεη πσο νη 

σθεινχκελνη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, αιιά θαη 

ηελ ζεκαληηθφηαηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ίδηνπο. Σν πνζνζηφ, κάιηζηα, είλαη 

απφιπηα ζπλεπέο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ δειψλνπλ ηνλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο, ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν εμέηαζεο θαη ηελ ηειηθή έθβαζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο.  

Σν γεγνλφο φηη νη σθεινχκελνη, έρνληαο ηδίαλ αληίιεςε ηνπ έξγνπ ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο, εθηηκνχλ πσο ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο είλαη 

απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή, δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. Οη 

σθεινχκελνη αλαγλσξίδνπλ ηε δνκή απηή,  σο  de facto πξψηε πχιε εηζφδνπ ηνπο «ζην 

θξάηνο» θαη δηαπηζηψλνπλ ηε ζπλδξνκή πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΚΚ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, 

ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαλ ζην παξειζφλ. 

Ο κεγάινο αξηζκφο σθεινπκέλσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ηδηαηηέξσο ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, θαζψο θαη ε αλάζεζε δηαξθψο, λέσλ αξκνδηνηήησλ ζε απηά δεκηνπξγεί 

εχινγα ην εξψηεκα, πψο ζα αληαπνθξίλνληαλ νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, αλ δελ ππήξραλ ηα 
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Κέληξα Κνηλφηεηαο, ζηνλ  φγθν ησλ ήδε πξνβιεπφκελσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο πνπ δηαξθψο δηεπξχλνληαη.
.
    

ε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ είλαη θαλεξφ πσο ηα πνζνζηά παξακέλνπλ εμίζνπ πςειά γηα 

ηνπο σθεινχκελνπο πνπ απάληεζαλ πσο ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο βνεζνχλ πνιχ ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ρσξηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππαγσγήο ηνπο. Πέληε (5) Πεξηθέξεηεο 

κάιηζηα, ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 100% (Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Γπηηθήο Διιάδαο, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ). Απφ ηελ άιιε, ζηηο Πεξηθέξεηεο 

Κξήηεο (83,3%) θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ (80%) ηα πνζνζηά ησλ σθεινχκελσλ  ζηελ απάληεζε 

«βνεζνχλ πνιχ»  είλαη ρακειφηεξα ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηεο επηθξάηεηαο (94,4%). Οη 

σθεινχκελνη, ζηηο Πεξηθέξεηεο απηέο, απάληεζαλ  ζε πνζνζηφ 16,7% θαη 20% αληίζηνηρα,  

πσο ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο βνεζνχλ ζε κέηξην βαζκφ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ππεξεζίεο, 

μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο επηθξάηεηαο (4,7%).  

Πίλαθαο 27:Απαληήζεηο πνπ δειώλνπλ ηνλ βαζκό νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ 

Κέληξσλ Κνηλόηεηαο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, αλά Πεξηθέξεηα   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Πνιχ Μέηξηα Λίγν ή θαζφινπ 

ΑΣΣΗΚΖ 91,7% 0,0% 8,3% 

ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 95,2% 4,8% 0,0% 

ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 92,3% 7,7% 0,0% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 100,0% 0,0% 0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 100,0% 0,0% 0,0% 

ΘΔΑΛΗΑ 94,1% 5,9% 0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ  ΔΛΛΑΓΑ 100,0% 0,0% 0,0% 

ΚΡΖΣΖ 83,3% 16,7% 0,0% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 80,0% 20,0% 0,0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 100,0% 0,0% 0,0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 100,0% 0,0% 0,0% 

ΖΠΔΗΡΟ       

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ       

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 94,4% 4,7% 0,9% 
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Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε πσο 

 εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (94,4%)  έρεη ηελ αληίιεςε πσο ηα 

Κέληξα Κνηλφηεηαο  βνεζνχλ  πνιχ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ 

 ην πνζνζηφ 94,4% είλαη απφιπηα ζπλεπέο κε ηνλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ 

δήισζαλ νη εξσηψκελνη ζε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο   

 νη σθεινχκελνη εθηηκνχλ σο  απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή ηε βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, βαζηδφκελνη ζηελ 

εκπεηξία ηνπο,   

 ν κεγάινο αξηζκφο σθεινπκέλσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ηδηαηηέξσο ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο θαη ε αλάζεζε δηαξθψο, λέσλ αξκνδηνηήησλ ζε 

απηά, δεκηνπξγεί εχινγα ην εξψηεκα, πψο ζα αληαπνθξίλνληαλ νη θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, αλ δελ ππήξραλ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο,  

 ν κνλαδηθφο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ νη δήκνη λα αληαπνθξηζνχλ θαη 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ζα ήηαλ ε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο, 

 

6.5. Ζ  ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ σθεινύκελσλ από ηελ  ππεξεζία πνπ ηνπο παξαζρέζεθε από 

ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο  

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηέζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα κε ζθνπφ 

λα αλαδεηρηεί ν βαζκφο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ απφ ηελ ππεξεζία πνπ 

ηνπο παξαζρέζεθε απφ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο.   

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ σθεινχκελσλ, ην 87,2% δειψλεη «απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλν», ην 11%, «πνιχ ηθαλνπνηεκέλν» θαη κφιηο 1,8% «ιίγν ηθαλνπνηεκέλν». 

Μεδεληθφ πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο».  
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Γηάγξακκα 34: Πνζνζηό ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο σθεινύκελσλ από ηελ  ππεξεζία πνπ 

ηνπο παξαζρέζεθε από ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο 

                  

Σν πνιχ πςειφ ππνζνζηφ 87,2% πνπ δειψλεη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν, αθνινπζεί  

αλάινγα πνζνζηά πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ. Ζ αληίιεςε θαη ε εθηίκεζε ησλ 

σθεινχκελσλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ζπλεπείο. Γηα παξάδεηγκα ην πνζνζηφ πνπ δήισζε 

«απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν» απφ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αηηήκαηνο θαη ην πνζνζηφ πνπ δήισζε «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν» απφ ηελ ηειηθή έθβαζε 

είλαη ζρεδφλ ίζα: 84,4% θαη 87,2%) αληίζηνηρα. 

Ζ εηθφλα παξακέλεη ίδηα θαη φζνλ αθνξά ηελ απάληεζε «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη».  Καη ζε 

απηήλ ηελ επηινγή, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, ην πνζνζηφ (11%) εμαξηάηαη άκεζα θαη 

εξκελεχεηαη, ζηε βάζε ησλ πνζνζηψλ πνπ ζεκείσζαλ νη απαληήζεηο «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη» 

ζηηο εξσηήζεηο γηα ηνλ ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο 

(11,9%) θαη ηελ ηειηθή ηνπ έθβαζε (10,1%). 

Αληίζηνηρε ζπλέπεηα απνηππψλεηαη θαη ζην πνζνζηφ πνπ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλνη» ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπο.  
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Πίλαθαο 28: πλνιηθή ηθαλνπνίεζε σθεινύκελσλ από ηελ  ππεξεζία πνπ ηνπο 

παξαζρέζεθε από ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο, αλά Πεξηθέξεηα 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΚΑΘΟΛΟΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

ΛΗΓΟ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

ΠΟΛΤ 

ηθαλνπνηεκέλνο 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

ηθαλνπνηεκέλνο 
Γελ απάληεζε  

ΑΣΣΗΚΖ 0,0% 0,0% 23,1% 76,9% 0,0% 

ΣΔΡΔΑ  

ΔΛΛΑΓΑ 
0,0% 

0,0% 0,0% 100,0% 
0,0% 

ΑΜΘ 0,0% 7,7% 0,0% 92,3% 0,0% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ  

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
0,0% 

0,0% 13,3% 86,7% 
0,0% 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
0,0% 

0,0% 20,0% 80,0% 
0,0% 

ΘΔΑΛΗΑ 0,0% 5,9% 11,8% 82,4% 0,0% 

ΓΤΣ  ΔΛΛΑΓΑ 0,0% 0,0% 10,0% 90,0% 0,0% 

ΚΡΖΣΖ 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 0,0% 

ΝΟΣ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 

ΒΟΡ. ΑΗΓΑΗΟ 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

ΗΟΝΗΑ  ΝΖΗΑ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΖΠΔΗΡΟ           

ΠΔΛ/ΝΖΟ           

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 0,0% 1,8% 11,0% 87,2% 0,0% 

 

ε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ, νη απαληήζεηο δελ θαλεξψλνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε 

ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζε επίπεδν επηθξάηεηαο. Γηαθνξνπνίεζε 

παξαηεξείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, ζηελ νπνία νη σθεινχκελνη απάληεζαλ ζε 

πνζνζηφ 50% πσο είλαη «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη» θαη 50% πσο είλαη «πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη». ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δε, ην πνζνζηφ (76,9%) πνπ ζπγθέληξσζε ε 

απάληεζε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ην δεχηεξν ρακειφηεξν, ρσξίο φκσο λα εθθξάδεηαη 

δπζαξέζθεηα απφ ηνπο εξσηψκελνπο, θαζψο ην ππφινηπν 23,1% δήισζε πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν, ελψ κεδεληθά είλαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ιίγν ή θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη. 

Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε πσο: 
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 ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ 87,2% πνπ δειψλεη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν, είλαη ζε 

ζπλέπεηα κε αλάινγα πςειά πνζνζηά πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ.   

 ε αληίιεςε θαη ε εθηίκεζε ησλ σθεινχκελσλ γηα ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο 

αληηθαηνπηξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φιεο ηηο απαληήζεηο, 

 νη σθεινχκελνη πνπ απάληεζαλ «απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη» απφ ηνλ ρξφλν πνπ 

απαηηήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο (84,4%) θαη ηελ ηειηθή ηνπ 

έθβαζε (87,2%), θηλνχληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά κε ην πνζνζηφ ησλ 

σθεινχκελσλ πνπ απάληεζαλ απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη (87,2%), 

 κεδεληθφ πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο», 

 ην πνζνζηφ (11%) ησλ σθεινχκελσλ πνπ απάληεζαλ «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη» 

εμαξηάηαη άκεζα θαη εξκελεχεηαη, ζηε βάζε ησλ πνζνζηψλ πνπ ζεκείσζαλ νη 

απαληήζεηο «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη» ζηηο εξσηήζεηο γηα ηνλ ρξφλν πνπ απαηηήζεθε 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο (11,9%) θαη ηελ ηειηθή ηνπ έθβαζε 

(10,1%). 

 ζε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ, νη απαληήζεηο δελ θαλεξψλνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζε 

ζρέζε κε ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζε επίπεδν 

επηθξάηεηαο 

 

 

 

 

πκπεξάζκαηα  

 

ην ζεκεξηλφ ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, εξγαζηαθφ, θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ε δεκφζηα δηνίθεζε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε πιήζνο πξνθιήζεσλ, ηηο νπνίεο 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θξνληίδνληαο παξάιιεια λα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο, θαζψο ε ηθαλνπνίεζε απηή θαη ε  κέηξεζή ηεο 



 

117 

 

 

απνηειεί πιένλ επξείαο ρξήζεο κέζνδν εληνπηζκνχ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ, φζν θαη ησλ 

ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. 

ην πιαίζην απηφ, δηεμήρζε ε παξνχζα κειέηε, ε νπνία επηρεηξεί ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, κέζα απφ ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε 

θαη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ εμππεξεηνχκελνη πνιίηεο ζε δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην απεζηάιε ζηα 244 Κέληξα Κνηλφηεηαο πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηε ρψξα καο θαηά ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (Ηνχιηνο 2020) θαη δφζεθε 

πξνο ζπκπιήξσζε ζε εμππεξεηνχκελνπο πνπ επειέγεζαλ κε ηπραία δηαδηθαζία. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηα θαηαιεθηηθά/ζπγθεληξσηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα ππελζπκίζνπκε, ελ ηάρεη, ην ζθνπφ ζχζηαζεο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο θαη 

ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηή πξαγκαηνπνηήζεθε: θνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ζεκείνπ 

εηζφδνπ ηνπ πνιίηε ζην θξάηνο, ελφο ζεκείνπ απνηειεζκαηηθήο ηνπ επαθήο κε ηε δηνίθεζε. 

Ζ επαθή απηή επξφθεηην λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ 

Παξαθνινχζεζεο, πληνληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο,  βαζηθφο κνριφο πινπνίεζεο ηνπ νπνίνπ, είλαη ην Δληαίν 

Γεσπιεξνθνξηαθφ χζηεκα. 

Καηά ην κέξνο, ινηπφλ, πνπ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ηε ρξήζε 

ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη ζπζηεκάησλ απφ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ πνπ θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζχγρξνλνπ, ςεθηαθνχ, 

αμηφπηζηνπ θαη δηαθαλνχο θνηλσληθνχ θξάηνπο, αθνχ: 

 Γηα πξψηε θνξά πξαγκαηνπνηείηαη ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.   

 Γηα πξψηε θνξά είλαη δπλαηή ε ζπιινγή, ζε ηνπηθφ επίπεδν (επίπεδν δήκνπ), 

ζηνηρείσλ γηα ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηνπο θνξείο, αιιά θαη 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθνχληαη νη θνηλσληθέο αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ. 

 Γηα πξψηε θνξά ζπγθεληξψλνληαη ζε ειεθηξνληθφ κεηξψν νη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 

θνξείο  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή θνηλσληθήο θξνληίδαο, αιιά θαη ηα 

πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο. 
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 Σν Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ χζηεκα ζηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζα επηηξέςεη ηε 

ζπιινγή αμηφπηζησλ, πξαγκαηηθψλ θαη ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ θαη ζε δεχηεξν ζηάδην 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεθκεξησκέλσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ. 

 Ζ ςεθηαθή δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ απφ ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο είλαη 

ζχκθσλε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζσζηή ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε
57

, (φπσο ν δηαιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο, ε κε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ, ε απνδνρή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ε δηαθάλεηα) θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηφζν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ 

ππεξεζηψλ. 

Δπηζηξέθνληαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο απνηππψζεθαλ ζηε κειέηε, 

κπνξνχκε λα ηα ζπλνςίζνπκε σο εμήο: 

 

Δίδνο ηθαλνπνίεζεο Πνζνζηό αηόκσλ κε πςειό 

ή απόιπην βαζκό 

ηθαλνπνίεζεο  

Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΚ  

 Πξφζβαζε  95,4% 

 Χξάξην  95,4% 

 Δπηθνηλσλία 95,5% 

 Υξφλνο αλακνλήο 94,5% 

 Γεληθφ πεξηβάιινλ 90,8% 

 

 

                                                           
57

 Βι. Δλφηεηα 1.3. 
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Δίδνο ηθαλνπνίεζεο Πνζνζηό αηόκσλ κε πςειό 

ή απόιπην βαζκό 

ηθαλνπνίεζεο 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

ΚΚ 

 

 Γεληθή ζπκπεξηθνξά  99,2% 

 Πιεξνθφξεζε  100% 

 Αθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ 98% 

 Αθξίβεηα παξαπνκπψλ 71% 

 

Δίδνο ηθαλνπνίεζεο Πνζνζηό αηόκσλ κε πςειό 

ή απόιπην βαζκό 

ηθαλνπνίεζεο 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εμέηαζεο ηνπ 

αηηήκαηνο 

 

 Αξηζκφο απαηηνχκελσλ 

ξαληεβνχ 

96,3% 

 Σειηθφ απνηέιεζκα 97,3% 

 Πξφζεζε ζχζηαζεο ηνπ ΚΚ 

ζε ζπγγελείο θαη θίινπο 

94,5% 

 Αληίιεςε γηα ηε ζεηηθή  

ζπλεηζθνξά ηνπ ΚΚ ζην έξγν 

ηνπ δήκνπ 

100% 

 πλνιηθή ηθαλνπνίεζε 98,2% 
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Σα απνηειέζκαηα απηά απνηππψλνπλ έλαλ ζξίακβν. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ πνιηηψλ δειψλνπλ πνιχ έσο απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφεηαο, απφ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά θαη 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο.    

Σα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη θπξίσο γπλαίθεο, άλεξγνη/εο, 

απφθνηηνη ιπθείνπ, κεηαμχ 40-64 εηψλ, έγγακνη/εο ή άγακνη/δηαδεπγκέλνη/εο, ρσξίο 

εμαξηψκελα κέιε. Διάρηζηνη είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ θαη θαλέλαο αλήιηθνο θαη ν θχξηνο 

ιφγνο πνπ ηνπο νδήγεζε ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε αλαδήηεζε 

βνήζεηαο ζηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα θαη ηα επηδφκαηα, 

ρσξίο απηφ λα είλαη πεξηνξηζηηθφ: δειαδή απεπζχλνληαη ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο σο ην 

θαηαιιειφηεξν ζεκείν γηα λα ιάβνπλ ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο θαη πιεξνθφξεζε γηα πνιχ 

επξχηεξν θάζκα δεηεκάησλ. 

Αθφκε θαη αθνχ ιάβνπκε ππφςε:(α) θαηά πφζν ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ  

θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο  επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Κνηλφηεηαο επεξεάδνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο θαη (β) ην γεγνλφο φηη άηνκα ελδερνκέλσο δπζαξεζηεκέλα απφ ην Κέληξν 

Κνηλφηεηαο, ή δχζπηζηα απέλαληη ζε απηφ, δελ ην επηζθέπηνληαη θαη επνκέλσο δελ 

βξίζθνληαη αλάκεζα ζηνπο εξσηεζέληεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν αλάκεζα ζε φζνπο απφ 

απηνχο απάληεζαλ, ην ζπκπέξαζκα δελ αιινηψλεηαη:  ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο απνηεινχλ 

επηηπρία πέξα απφ θάζε ακθηζβήηεζε, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. 

Δλδεηθηηθφο εμάιινπ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη ν εμαηξεηηθά πςειφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά  θαη ν 

αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε απηά. 

Ζ πςειή απηή ηθαλνπνίεζε ελδερνκέλσο πξνθχπηεη απφ παξάγνληεο, φπσο: 

 Σν ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν είλαη αξθεηά θαη ζαθψο 

πεξηγξακκέλν. 

 Ο ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο 
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 Ζ επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην ΔΚΓΓΑ (πξσηνθαλήο ζε κέγεζνο γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα γηα εξγαδφκελνπο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ) θαη 

απφ άιιεο πεγέο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο απφ 

ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ αξκνδηφεηα απηή. 

 Ζ δηθηχσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ελδερνκέλσο ππάξρνπλ επηπιένλ παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

ζπληειέζεη ζηελ θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε απηνχ ηνπ ηφζν πςεινχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ  πνιηηψλ. Απηφ, φκσο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ελδερνκέλσο ην αληηθείκελν κηα 

άιιεο κειέηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα 1: Νόκνο 4368/2016, άξ.4 

ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 4368/2016 

ΦΔΚ 21/Α/21-2-2016 

Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

Άξζξν 4 

1.ε θάζε Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α' βαζκνχ δχλαηαη λα ζπζηήλεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί 

«Κέληξν Κνηλφηεηαο». 

θνπφο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α' 

βαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Κνηλσληθή Τπεξεζία ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη 

δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε φια ηα Κνηλσληθά Πξνγξάκκαηα θαη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πνπ πινπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο. 

2.Κάζε Κέληξν Κνηλφηεηαο ιεηηνπξγεί ελδεηθηηθψο κε ηηο θάησζη αξκνδηφηεηεο: 

α. Πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηα πξνγξάκκαηα πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο, πνπ 

πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν (π.ρ. «Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα»). 

β. Τπνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ πνιηηψλ ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα. 

γ. Πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ην Πξφγξακκα ηνπ «Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο 

Απφξνπο», θνηλσληθέο δνκέο θαη ππεξεζίεο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν. 

δ. πλεξγαζία θαη παξαπνκπή αηηεκάησλ ζε άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα 

ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Κέληξνπ Κνηλφηεηαο», π.ρ. Κνηλσληθνί Ξελψλεο Αζηέγσλ, 

πκβνπιεπηηθά Κέληξα θαη Ξελψλεο Φηινμελίαο γηα γπλαίθεο ζχκαηα βίαο, Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα, 

Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο, Γνκέο γηα ΑκεΑ, Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί, Πξνγξάκκαηα γηα 

Ζιηθησκέλνπο, Πξνγξάκκαηα γηα Ρνκά, Πξνγξάκκαηα γηα Μεηαλάζηεο θ.ιπ.. 

ε. πλεξγαζία θαη παξαπνκπή αηηεκάησλ ζε ππεξεζίεο απαζρφιεζεο γηα ηελ έληαμε ησλ 

σθεινχκελσλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, δξάζεηο απαζρφιεζεο, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. 

ζη. πλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο πξνο έληαμε ησλ αλέξγσλ. 

3.ηνπο απεπζπλφκελνπο ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο ζα κπνξνχλ λα παξέρνληαη ππεξεζίεο, πνπ ζα 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

Δλδεηθηηθψο αλαθέξνληαη νη θάησζη ππεξεζίεο: 

α. Παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ππεξεζηψλ 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θ.α.. 

β. Παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε παηδηά, ελήιηθεο θαη νηθνγέλεηεο. 

γ. Αλάπηπμε δξάζεσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη καζεζηαθήο ζηήξημεο παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ζπλάθεηα κε ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, πνπ πινπνηνχληαη 

(εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, καζεζηαθή ππνζηήξημε, παξνρή γεπκάησλ, ππνζηήξημε ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο θ.α.). 
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δ. Πξνγξάκκαηα γηα ζπλδξνκή ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα λένπο, π.ρ. επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο γηα εθήβνπο, βειηίσζε δεμηνηήησλ, πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνγξάκκαηα 

λεαληθήο ζπκκεηνρήο θαη ζηήξημεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ θαη άιιεο ππεξεζίεο 

θαη δνκέο. 

ε. Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε επηκνξθσηηθφ, επηθνηλσληαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν, φπσο: 

νξγάλσζε νκάδσλ γεηηνληάο γηα ηελ αλάιεςε θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ, δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ζπλζεθψλ πγηεηλήο 

δηαβίσζεο, δηθηχσζε κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (ζρνιεία, πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, 

επαγγεικαηηθνί θνξείο θ.ιπ.) γηα κεηθηέο πξσηνβνπιίεο δξάζεσλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θ.α.. 

ζη. Μεηθηέο δξάζεηο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε, εηδηθφηεξα (αιιά φρη 

απνθιεηζηηθά) γηα καζεηέο ΑκεΑ, παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, Ρνκά θαη κεηαλάζηεο. 

δ. Παξνρή ελεκεξσηηθήο ζπλδξνκήο γηα ζέκαηα λνκηθνχ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηηο παξερφκελεο 

δπλαηφηεηεο, φξγαλα, δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

ε. Αλάπηπμε Γηθηχνπ Δζεινληηζκνχ θαη ζπγθέληξσζε αγαζψλ. 

4.Χθεινχκελνη απφ ηε δξάζε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο είλαη πνιίηεο, πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ ηφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ σο άλσ Γνκψλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη σθεινχκελνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα», θαζψο θαη άηνκα θαη νηθνγέλεηεο, πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, παηδηά, πνπ βηψλνπλ θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ, κεηαλάζηεο, 

άηνκα κε αλαπεξία, Ρνκά θαη γεληθφηεξα εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

«Δζληθφ ηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε». 

Αλαιφγσο ησλ ηδηαηηέξσλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη πεξηζηάζεσλ, ε δξάζε θάζε Κέληξνπ Κνηλφηεηαο 

δχλαηαη λα νξηνζεηείηαη πξνο φθεινο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ρσξίο 

σζηφζν λα απνθιείνληαη νη ππφινηπεο. 

5.Χο θνξείο πινπνίεζεο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο νξίδνληαη νη δήκνη. 

6.Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη θηηξηαθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ε ζηειέρσζε θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ απηψλ, νη πφξνη, 

εζληθνί ή θνηλνηηθνί, ρξεκαηνδφηεζεο ησλ σο άλσ Γνκψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ιεπηνκεξεηαθφ ή 

ηερληθφ δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε πεξίπησζε 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ σο άλσ Γνκψλ απφ πφξνπο ησλ ΔΓΔΣ, εθαξκφδνληαη φινη νη θαλφλεο θαη ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ 20142020. 
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Παξάξηεκα 2: Νόκνο 4445/2017, άξ.1-22 

«Δζληθφο Μεραληζκφο πληνληζκνχ, Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πνιηηηθψλ 

Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, ξπζκίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη 

εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85) θαη άιιεο δηαηάμεηο». (ΦΔΚ Α' 

236/19.12.2016) 

Άξζξν 1 Οξηζκνί 

1. Χο «Δζληθφο Μεραληζκφο πληνληζκνχ, Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

Πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο» (Δζληθφο Μεραληζκφο), νξίδεηαη 

ν εληαίνο νξγαληθφο ζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

ελεκέξσζε, ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε νξηδφληησλ ζπλεθηηθψλ 

πνιπηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη δξα ζπλεθηηθψο 

κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ, πνπ αζθνχλ θνηλσληθή πνιηηηθή, ρσξίο λα κεηαβάιιεη ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο σο πξνο ηελ πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο 

απηήο. 

2. Χο «Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ χζηεκα» (Δ.ΓΠ..) λνείηαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

ζην νπνίν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαηαρσξίδνπλ 

δεδνκέλα, αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ζε πνιηηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο, 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Έληαμε (Δ..Κ.Δ.) θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπλαθψλ 

παξεκβάζεσλ ζε θπβεξλεηηθφ θαη απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν. 

 

Άξζξν 2 θνπφο χζηαζεο 

Ο Δζληθφο Μεραληζκφο: 

α. δηαπηζηψλεη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, 

β. ζπληνλίδεη ηε ράξαμε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζπλνρήο, 

γ. παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

δ. πξνζδηνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε βάζε ηηο εθάζηνηε 

έθηαθηεο αλάγθεο, 

ε. ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

ζη. ηεθκεξηψλεη θαη εμεηδηθεχεη πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, κκε γλψκνλα ηα ζσξεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο, αθξαίαο θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη 

δ. ζρεδηάδεη, επνπηεχεη θαη αμηνινγεί ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πιήξνπο εζληθήο εθαξκνγήο ηνπ 

Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (εδάθην 2.5.3, παξ. Γ΄, άξζξν 3 ηνπ λ. 4336/2015, Α΄ 

94). 

 

Άξζξν 3 Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη 

Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ είλαη νη εμήο: 

α. ε ζεκηηή θαη πξφζθνξε δηαρείξηζε, δηάδνζε θαη θάζε άιιεο κνξθήο δηάζεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, κέζσ ηνπ Δ.ΓΠ.., απφ ην θπβεξλεηηθφ πξνο ην απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν θαη 

αληίζηξνθα γηα ηε ράξαμε νξηδφληησλ πνιηηηθψλ θαη ηε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ, 
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β. ε ράξαμε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ, ζηε βάζε ησλ αξρψλ θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δ..Κ.Δ., 

γ. ε εθπφλεζε ζηνρεπκέλσλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ζπλνρή, 

δ. ε εμνκάιπλζε ζπληνληζηηθψλ δπζρεξεηψλ κεηαμχ θνξέσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηδίσο δε 

απηψλ, πνπ πξνσζνχλ ηελ απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή θξνληίδα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε θαη ν εληνπηζκφο πεξηπηψζεσλ ζχγρπζεο ή επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ θαη 

αζπκβαηφηεηαο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, 

ε. ε αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πινπνίεζεο ηεο Δ..Κ.Δ., 

ζη. ε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ ζπλαθψλ κε ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή εζληθψλ, θνηλνηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ,  

δ. ε δίθαηε ρσξηθή θαηαλνκή θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

ε. ε δηακφξθσζε δηαθξηηψλ ξφισλ θαη δξάζεσλ ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ, πνπ ζρεδηάδνπλ θαη 

πινπνηνχλ ηελ πνιηηηθή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

ζ. ε δηαβνχιεπζε κε θνξείο θνηλσληθψλ δξάζεσλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζπλνρήο. 

 

Άξζξν 4 

Αξρηηεθηνληθή ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ 

1. Ο Δζληθφο Μεραληζκφο νξγαλψλεηαη ζε δχν επίπεδα, θπβεξλεηηθφ θαη απηνδηνηθεηηθφ. 

2. Ο Δζληθφο Μεραληζκφο θπβεξλεηηθνχ επηπέδνπ απνηειείηαη απφ: 

α. ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ηε Γηεχζπλζε 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ 

ππξήλα ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, 

β. ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζξν 6 ηνπ λ. 3106/2003, Α΄ 30), ην Δζληθφ 

Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (άξζξν 88 ηνπ λ. 3996/2011, Α΄ 170) θαη 

ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (λ. 2956/2001, Α΄ 258) θαη ηνλ 

ΟΠΔΚΑ, 

γ. ηα Τπνπξγεία, ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο άζθεζεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κε ηα αληίζηνηρα εκεία Δπαθήο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην 

άξζξν 9, 

δ. ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. 

3. Ο Δζληθφο Μεραληζκφο απηνδηνηθεηηθνχ επηπέδνπ απνηειείηαη απφ: 

α. ηηο Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

β. ηα Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα Κνηλσληθήο Έληαμεο, 

γ. ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, 

δ. ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, 

ε. ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (άξζξν 178 ηνπ λ. 3852/2010, Α΄ 87), 

ζη. ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (άξζξν 76 ηνπ λ. 3852/2010). 

4. Οη θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο ηνπ λ. 4314/2014 (Α΄ 265), ηδίσο δε νη εηδηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ, νη επηηειηθέο δνκέο ππνπξγείσλ, νη επηηξνπέο 

παξαθνινχζεζεο θαη νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ απνθιεηζηηθά ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. 

 

Άξζξν 5 Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
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1. Σν Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΚΤ..ΚΟΗ.Π.), βάζεη ηεο θχζεσο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ (38/2.11.2015 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, Α΄ 137), 

θαη ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπ, σο ζπιινγηθνχ θπβεξλεηηθνχ νξγάλνπ, ιακβάλεη ηηο ηειηθέο 

απνθάζεηο γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε ράξαμε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Δμαηξνχληαη ηα ζέκαηα, πνπ παξαπέκπνληαη απφ 

ηνλ Πξσζππνπξγφ ζην Τπνπξγηθφ ή ζην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 2/6.2.2015 

Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (Α΄ 24). 

2. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΚΤ..ΚΟΗ.Π. κεηέρνπλ, 

εθφζνλ θιεζνχλ απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, νη ζπλαξκφδηνη γηα ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο 

Τπνπξγνί, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί, Τθππνπξγνί θ.ά., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηεο 38/2.11.2015 Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 6 Κεληξηθφο Ππξήλαο Δζληθνχ Μεραληζκνχ  

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο δ΄ θαη ε΄, 

σο εμήο: 

«δ) Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο. 

ε) Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο.» 

 

Άξζξν 7 Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο 

1. Ο επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο 

είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ησλ πνιηηηθψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

2. Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο: 

α. Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο. 

β. Σκήκα Παξαθνινχζεζεο. 

γ. Σκήκα Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

3.α. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο: 

αα. ε επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ, κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ββ. ε ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

θαη ελαξκφληζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, βάζεη ησλ αξρψλ ηεο Δ..Κ.Δ. (έιεγρνο 

ζπκβαηφηεηαο), 

γγ. ε πξνψζεζε ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο δηθηχσζεο θνξέσλ, πνπ εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη ε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, νκάδσλ δηαβνχιεπζεο, 

εκεξίδσλ αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο κεγάιεο 

εκβέιεηαο, 

δδ. ν πξνζδηνξηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ηνπ εχξνπο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Δ..Κ.Δ., 

εε. ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο θαη ε εηζήγεζε ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ 

ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, 

https://youtu.be/1YGyGH7mCK0


 

133 

 

 

ζηζη. ε ζπκκεηνρή ζε δηεζλή θφξα, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε 

ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο, 

δδ. ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο, 

φπσο δηαδηθαζίεο, θαλνληζκφο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο, δείθηεο, 

εε. ε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη νπνίνη επηηξέπνπλ λα 

εθηηκεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο Δ..Κ.Δ., θαζψο θαη δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο, 

νη νπνίνη ζπζρεηίδνπλ ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο κε ηηο εθξνέο ησλ δξάζεσλ, 

ζζ. ε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο ηνπ λ. 4314/2014 θαη ηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ δεηθηψλ ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο, 

ηη. ε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζρεηηθψλ ζηφρσλ ηνπο, ε επηθαηξνπνίεζή ηνπο, ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ε έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ αλαθνξψλ, 

ηαηα. ν εληνπηζκφο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο εθαξκνγήο 

ξπζκίζεσλ ή δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ έληαμεο, 

ηβηβ. ε εηζήγεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε κέηξσλ γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, 

ηγηγ. ε πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ - δηαβνχιεπζεο κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη 

θνξείο. 

β. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο: 

αα. ε ζπλεξγαζία κε νκάδεο εξγαζίαο ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ, 

ββ. ε παξνρή ηερλνγλσζίαο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθήο 

έληαμεο, 

γγ. ε ζπκβνιή ζην ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, 

δδ. ε ζπλεξγαζία κε εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο γηα ην ζπληνληζκφ θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Δ..Κ.Δ. θαη ε νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, 

επηηφπησλ επηζθέςεσλ, δηαβνπιεχζεσλ, κε ζθνπφ ησλ πξνψζεζε ζεκάησλ, πνπ άπηνληαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Δ..Κ.Δ., 

εε. ε δηελέξγεηα, φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν, επηηφπησλ εξεπλψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζεο επηκέξνπο παξεκβάζεσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ δεηθηψλ θνηλσληθήο έληαμεο, 

ζηζη. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

ηξνθνδφηεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ 

απφ θάζε νξγαληζκφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ζηνηρεία, 

δδ. ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηξνθνδφηεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ζηνηρεία θαη ε κέξηκλα γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ πιαηζίνπ ζπγθέληξσζήο ηνπο απφ ηνπο 

ζπλαξκφδηνπο θνξείο, 

εε. ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα, ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο παξεκβάζεσλ 

θαη ζηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ ζηφρσλ ηεο Δ..Κ.Δ. θαη ε έθδνζε ελεκεξσηηθψλ 

αλαθνξψλ, 
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ζζ. ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ν εληνπηζκφο ησλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο, ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ εκπνδίσλ ζηελ εμέιημε θάζε πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο, θαζψο θαη ε πξφηαζε ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

ηη. ε ζχληαμε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη αλαθνξψλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

γ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ: 

αα. ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ηα νπνία άπηνληαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πιηθήο απνζηέξεζεο (φπσο εηζφδεκα - θηψρεηα, 

απαζρφιεζε - αλεξγία, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζηέγαζε, πγεία θαη θνηλσληθή θξνληίδα, 

ηνπηθφ πεξηβάιινλ), 

ββ. ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ηα νπνία άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ 

θνηλσληθήο έληαμεο ζην πιαίζην ηεο Δ..Κ.Δ., ησλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεψλ ηνπο, 

γγ. ε ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη ε 

ζχληαμε ηεθκεξησκέλσλ εηζεγήζεσλ, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δεδνκέλσλ, 

δδ. ε ζπγθέληξσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαίαο ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο (φπσο ζεκαηηθέο κειέηεο, λνκνζεηηθφ 

θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ζπλαθέο κε δεηήκαηα επάισησλ νκάδσλ), 

εε. ε εηζήγεζε θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο 

Δ..Κ.Δ., 

ζηζη. ε κέξηκλα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ινηπά ηκήκαηα, γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ ή κειεηψλ 

γηα ηε δηάγλσζε αλαγθψλ θαη ηελ ηεξάξρεζε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο Δ..Κ.Δ., 

δδ. ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ εληαίνπ 

γεσπιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ πληνληζκνχ, Παξαθνινχζεζεο 

θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, θαζψο θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ κεηξψσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

εε. ε ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε κνξθή θαη ν ηξφπνο 

εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ, αλαθνξψλ θαη δεδνκέλσλ ζην εληαίν γεσπιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

ζζ. ε κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε 

δηαζχλδεζε κε άιινπο θνξείο, 

ηη. ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

πνπ ηεξνχληαη ζηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, 

ηαηα. ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ ζε 

εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο (π.ρ. ινγηζκηθφ) θαη επηθνηλσληψλ, 

ηβηβ. ε ζπλεξγαζία κε ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ, θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, αξκφδηεο 

δηεπζχλζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή Γήκσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, δνκέο θνηλσληθήο έληαμεο 

θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, δηαρεηξηζηηθέο αξρέο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, 

επηηειηθέο δνκέο ΔΠΑ, επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, θνξείο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.» 

2. πληζηψληαη δεθαελλέα (19) νξγαληθέο ζέζεηο ηαθηηθνχ, κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πξνζσπηθνχ ησλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, κία απφ ηηο νπνίεο απνηειεί ζέζε Πξντζηακέλνπ 

Γηεχζπλζεο. Οη αλσηέξσ ζέζεηο πξνζηίζεληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 49 ηνπ π.δ. 
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113/2014 ζέζεηο. ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο πξνΐζηαηαη 

ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ. 

3. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαηαλέκνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα, σο εμήο: 

α. Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο: 

Σξεηο (3) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 

ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα Ννκηθψλ ή Οηθνλνκηθψλ ή Κνηλσληθψλ ή 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, κία (1) ζέζε θαηεγνξίαο ΠΔ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ζηελ νπνία 

ηνπνζεηείηαη ππάιιεινο κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα Μαζεκαηηθψλ ή 

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη κία (1) ζέζε θαηεγνξίαο ΠΔ ηαηηζηηθήο. Μία απφ ηηο 

αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο. 

β. Σκήκα Παξαθνινχζεζεο: 

Έμη (6) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 

ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα Οηθνλνκηθψλ ή Ννκηθψλ ή Κνηλσληθψλ ή 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ. Μία απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο 

ζπληζηά ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο. 

γ. Σκήκα Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ: 

Σξεηο (3) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 

ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθψλ ή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ηξεηο 

(3) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο θαη κία (1) ζέζε θαηεγνξίαο ΠΔ ηαηηζηηθήο. Μία 

απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο. 

4. ηηο ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ ηεο παξαγξάθνπ 3 δηνξίδνληαη θαη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο 

ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

5. Ζ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε κεηάηαμε ή κε απφζπαζε κνλίκσλ 

ππαιιήισλ ή ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ Φνξείο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο 

αίηεζεο, ρσξίο γλψκε ησλ νηθείσλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη κε θνηλνπνίεζε ζηελ 

ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ θαη ζην αξκφδην ηκήκα πεξί απνζπάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν 

(2) έηε ζπλνιηθά. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 

απνιχησο αλαγθαίν. 

6. Γηα ηελ επηθνπξία ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ, είλαη δπλαηή ε ζχλαςε αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ (παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4314/2014) κε εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, εκπεηξνγλψκνλεο, έσο 

νθηψ (8) άηνκα νη νπνίνη ζα είλαη θπζηθά πξφζσπα εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ζε δεηήκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ σο άλσ πξνθαινχκελε δαπάλε θαιχπηεηαη απφ πφξνπο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά 

Βίνπ Μάζεζε» ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020. 

7. Οη πξάμεηο κεηάηαμεο θαη απφζπαζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 δηελεξγνχληαη κε θνηλή απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

8. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφζπαζεο, νη απνζπψκελνη ππάιιεινη ιακβάλνπλ ηηο 

απνδνρέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176). 

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο, ησλ 
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Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη 

Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ αλσηέξσ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ηα θξηηήξηα θαη 

ε δηαδηθαζία επηινγήο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 8 Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο 

1. Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο Γηεχζπλζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο είλαη νη εμήο: 

α. ε πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ ηξηψλ ππιψλσλ πνιηηηθήο, φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, γηα ηε θηψρεηα θαη ηελ 

αθξαία θηψρεηα, ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ σθεινχκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

β. ν ζρεδηαζκφο, ε ελεκέξσζε, ε παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο 

ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ 

αηφκσλ ή ησλ νκάδσλ, πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη αθξαίαο θηψρεηαο, 

γ. ε δεκνζηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

δ. ε ιήςε κέηξσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπο, κε ζηφρν ηελ 

νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ. 

2. Ζ Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο 

κνλάδεο: 

α. Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο. 

β. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο. 

γ. Σκήκα Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαζχλδεζεο. 

3.α. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο: 

αα. ν ζρεδηαζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πιήξνπο εζληθήο εθαξκνγήο ηνπ 

Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (Κ.Δ.Α.), 

ββ. ν ζπληνληζκφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαδίσλ ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο, 

γγ. ε εηζήγεζε λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Κ.Δ.Α., 

δδ. ε έθδνζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη νδεγηψλ πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

εε. ε εηζήγεζε θαη αμηνιφγεζε κέηξσλ θαη δξάζεσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Κ.Δ.Α., γηα 

ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ζηζη. ε πξφζβαζε ζην Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ θαη ε 

επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ άπηνληαη ηνπ Κ.Δ.Α., 

δδ. ε ζχληαμε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην αλάζεζεο ηερληθήο ζπλδξνκήο, 

εε. ε αμηνιφγεζε ηνπ Κ.Δ.Α. θαη ε ελζσκάησζε ησλ επξεκάησλ ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ. 

β. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο: 

αα. ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

ββ. ε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ζην 

πιαίζην ηνπ Κ.Δ.Α., 

γγ. ε παξνρή ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο (φπσο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ) πιεξνθνξηψλ ζπλαθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Κ.Δ.Α. ζε εζληθφ επίπεδν, 

δδ. ε κέξηκλα γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζπλαθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Κ.Δ.Α. ζε εζληθφ 

επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε εηζεγήζεηο ησλ ινηπψλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο. 

γ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαζχλδεζεο: 
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αα. ε ζχληαμε αλαθνξψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ Κ.Δ.Α. θαη ε ππνβνιή ηνπο ζηνλ Τπνπξγφ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ββ. ε δηελέξγεηα επηηφπησλ επηζθέςεσλ ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο πινπνίεζεο 

ηνπ Κ.Δ.Α., ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Φηψρεηαο, 

γγ. ε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ έληαμε ή ηελ επαλέληαμε ησλ σθεινχκελσλ ηνπ Κ.Δ.Α. ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, 

δδ. ε παξαθνινχζεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ηεο 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο, 

εε. ε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπηθψλ θνξέσλ, φπσο κε Γήκνπο, γηα ηε 

δηαζχλδεζε ησλ σθεινχκελσλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη 

αγαζά.» 

2. πληζηψληαη είθνζη (20) νξγαληθέο ζέζεηο ηαθηηθνχ, κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πξνζσπηθνχ ησλ ηξηψλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο, κία απφ ηηο νπνίεο 

απνηειεί ζέζε Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο. Οη αλσηέξσ ζέζεηο πξνζηίζεληαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 49 ηνπ π.δ. 113/2014 ζέζεηο. ηε Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Φηψρεηαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ. 

3. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαηαλέκνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα, σο εμήο: 

α. Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο:Δπηά (7) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν 

ή δίπισκα Ννκηθψλ ή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη κία (1) ζέζε 

θαηεγνξίαο ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ πηπρίνπ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, 

απαηηείηαη θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 23/1992 (Α΄ 6). Μία απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε Πξντζηακέλνπ 

Σκήκαηνο. 

β. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο:Έμη (6) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

- Οηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα 

Οηθνλνκηθψλ ή Κνηλσληθψλ ή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ. 

Μία απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο. 

γ. Σκήκα Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαζχλδεζεο: 

Σέζζεξηο (4) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 

ππάιιεινη κε παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή δίπισκα Πνιηηηθψλ ή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ή 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη κία (1) ζέζε θαηεγνξίαο ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ πηπρίνπ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, απαηηείηαη θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 23/1992 (Α΄ 6). Μία απφ ηηο 

αλσηέξσ ζέζεηο ζπληζηά ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο. 

4. ηηο ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ ηεο παξαγξάθνπ 3 δηνξίδνληαη θαη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο 

ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

5. Ζ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε κεηάηαμε ή κε απφζπαζε κνλίκσλ 

ππαιιήισλ ή ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ Φνξείο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο 

αίηεζεο, ρσξίο γλψκε ησλ νηθείσλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη κε θνηλνπνίεζε ζηελ 

ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ θαη ζην αξκφδην ηκήκα πεξί απνζπάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν 

(2) έηε ζπλνιηθά. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 

απνιχησο αλαγθαίν. 

6. Γηα ηελ επηθνπξία ηεο Γηεχζπλζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο θαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, 

είλαη δπλαηή ε ζχλαςε αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 

4314/2014) κε εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, εκπεηξνγλψκνλεο έσο επηά (7) άηνκα, νη 

νπνίνη ζα είλαη θπζηθά πξφζσπα εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. Ζ σο άλσ πξνθαινχκελε δαπάλε θαιχπηεηαη απφ πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020. 

7. Οη πξάμεηο κεηάηαμεο θαη απφζπαζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 δηελεξγνχληαη κε θνηλή απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

8. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφζπαζεο, νη απνζπψκελνη ππάιιεινη ιακβάλνπλ ηηο 

απνδνρέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015. 

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο, ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη 

Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ αλσηέξσ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ηα θξηηήξηα θαη 

ε δηαδηθαζία επηινγήο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

Άξζξν 9 πλαξκφδηα Τπνπξγεία θαη εκεία Δπαθήο  
1. Ζ πνιηηηθή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε ζπλεξγαζία, θαηά 

πεξίπησζε, κε ηα εμήο Τπνπξγεία: 

α. Δζσηεξηθψλ, 

β. Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 

γ. Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

δ. Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

ε. Οηθνλνκηθψλ, 

ζη. Τγείαο, 

δ. Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 

ε. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

ζ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, 

η. Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

ηα. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

2. Χο εκείν Δπαθήο ηνπ θάζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγείνπ κε ηνλ Δζληθφ Μεραληζκφ 

νξίδνληαη δχν (2) ππάιιεινη, κφληκνη ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, κε εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ, ζην νπνίν αλήθνπλ νξγαληθά. Χο εκπεηξία λνείηαη ε άζθεζε έξγνπ, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ εκείνπ Δπαθήο 

θάζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγείνπ είλαη δηεηήο. Οη ππάιιεινη ηεο παξνχζαο νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

https://www.sakkoulas-online.gr/info/in-a-nutshell/
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3. Αξκνδηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ - εκείσλ Δπαθήο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ κε ηνλ 

Δζληθφ Μεραληζκφ: 

α. ε ππνζηήξημε ησλ νηθείσλ Τπνπξγείσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, 

β. ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 

ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ αλά ηνκέα, 

γ. ν ζπληνληζκφο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο εθαξκνγήο θαη ηνπ 

ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ 

εκείν Δπαθήο, 

δ. ε ηξνθνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο θχζεσο 

θαη αλαθνξέο, πνπ άπηνληαη ηεο Δ..Κ.Δ., 

ε. ε ζχληαμε εηήζησλ εθζέζεσλ - αλαθνξψλ πξνφδνπ θαη ε δηαβίβαζε απηψλ, θαηφπηλ 

έγθξηζεο απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην Τπνπξγφ, ζηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο 

θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

Άξζξν 10 Αξκνδηφηεηεο επνπηεπφκελσλ θνξέσλ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ 

1. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 22/2006 (Α΄ 18) πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α.) πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο η΄, ηα΄ θαη ηβ΄ σο 

εμήο: 

«η. ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο, 

ηα. ζρεδηαζκφο θαη εμεηδίθεπζε ηξφπσλ άκεζεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο ζε επάισηεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο, πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη αθξαίαο θηψρεηαο, 

ηβ. ζχληαμε θαη ππνβνιή έθζεζεο ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο πξνο ηα αξκφδηα Σκήκαηα ηεο 

Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ, 

ηα πξνβιήκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε θαη νη πξνηάζεηο γηα δηνξζσηηθέο 

παξεκβάζεηο, βάζεη ζηνηρείσλ, ηα νπνία αληινχληαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

«epronoia γηα ηνλ πνιίηε.»» 

2. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ. 3996/2011 πεξί Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο θαη 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Δ.Η.Δ.Α.Γ.) πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο θβ΄, θγ΄ θαη θδ΄ σο εμήο: 

«θβ. παξέρεη επηζηεκνληθή ζπλδξνκή πξνο ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ζπλαθή κε πνιηηηθέο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη 

θαη εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

θγ. παξέρεη ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ δπλαηψλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, 

θδ. ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη έθζεζε ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο πξνο ηα αξκφδηα Σκήκαηα 

ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ε πξφνδνο ησλ ζηφρσλ, πξνβιήκαηα θαη 

δηνξζσηηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο Δ..Κ.Δ. θαη πξνγξακκάησλ 

θηψρεηαο, φπσο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο 
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Απφξνπο (άξζξν 45 ηνπ λ. 4314/2014), ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε (άξζξν 29 ηνπ λ. 

4052/2012, Α΄ 41).». 

3. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2956/2001 πεξί Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ηδ΄, ηε΄ θαη ηζη΄ σο εμήο: 

«ηδ. γηα ηελ ππνβνιή θάζε έηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο 

εηζεγεηηθήο έθζεζεο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηε ιήςε κέηξσλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο, 

ηε. γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή εηεζίσο ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο απνινγηζκνχ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πξνο ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο 

κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ηζη. γηα ηε ηξνθνδφηεζε ηνπ Δ.ΓΠ.. ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 

ζηαηηζηηθήο θχζεσο θαη αλαθνξέο, πνπ άπηνληαη ησλ Μεηξψσλ Αλέξγσλ.» 

 

Άξζξν 11 Αξκφδηεο αξρέο ηνπ ΔΠΑ 

Οη θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο ηνπ λ. 4314/2014 ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 γηα ηελ εθαηέξσζελ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ 

θαη αλαθνξψλ γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19. 

Άξζξν 12 Δζληθή Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  

1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3144/2003 (Α΄ 111), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην εδάθην α΄ 

ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4144/2013 (Α΄ 88), αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: 

«ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπληζηάηαη 

Δζληθή Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (Δ.Δ.Κ.Π.). Ζ Δ.Δ.Κ.Π. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαη απνηειείηαη απφ: 

α. ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο σο 

Πξφεδξν, 

β. ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, αξκφδην γηα ζέκαηα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

γ. ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, αξκφδην γηα ζέκαηα αλεξγίαο, 

δ. ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πξφλνηαο, ε. ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, 

ζη. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Γ.Δ.), 

δ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ.), 

ε. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 

ζ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ.), 

η. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.), 

ηα. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.), 

ηβ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ 

Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.Δ.), 

ηγ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Δ..Δ.Δ.) θαη 

ηδ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (.Κ.Λ.Δ.). 

ε πεξίπησζε θσιχκαηνο, απνπζίαο ή αδπλακίαο, ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Δ.Κ.Π. αλαπιεξψλεη ν 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

αξκφδηνο γηα ζέκαηα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

https://youtu.be/1YGyGH7mCK0
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Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Κ.Π. νξίδεηαη ηξηεηήο. 

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Δ.Κ.Π. ηεξνχληαη Πξαθηηθά, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε 

ηεο. 

Καζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Δ.Δ.Κ.Π. αλαηίζεληαη, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζε ππαιιήινπο 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο. 

Ζ Δ.Δ.Κ.Π. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία (1) θνξά ην ρξφλν θαη εθηάθησο, φπνηε θξίλεηαη 

αλαγθαίν, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.» 

2. Σν εδάθην γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3144/2003 αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: 

«ηελ Δ.Δ.Κ.Π. θαινχληαη θαη κεηέρνπλ σο κέιε, εθφζνλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, Γεληθνί Γξακκαηείο άιισλ Τπνπξγείσλ, εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θνηλσληθνί εηαίξνη, εξεπλεηηθά θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη 

γεληθφηεξα λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.» 

3. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3144/2003 αληηθαζίζηαηαη, σο θάησζη: 

«3. Έξγν ηεο Δ.Δ.Κ.Π. είλαη: 

α. ε πξνψζεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

β. ε πξνεηνηκαζία ησλ πξνηάζεσλ πνιηηηθήο, ν θαζνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ε 

αμηνιφγεζε δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, 

γ. ε δηαβνχιεπζε επί ησλ εθζέζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ επηηξνπψλ 

δηαβνχιεπζεο σο πξνο ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, 

δ. ε δηνξγάλσζε, αλά δηεηία, εθδήισζεο ππφ ηνλ ηίηιν «Ζκέξα Γηαιφγνπ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ», 

ε. ε γλσκνδφηεζε επί ηεο εμέιημεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, 

ζη. ε ππνβνιή ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δ.Δ.Κ.Π. ζηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ζηε Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.». 

 

Άξζξν 13 Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

1. ην απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, ε Γηεχζπλζε 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο είλαη αξκφδηα γηα: 

α. ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ηεξάξρεζε θαη επεμεξγαζία παξεκβάζεσλ, πξνηάζεσλ θαη 

επηκέξνπο αλαγθψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο 

θαη ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ 

αξκφδησλ γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ππεξεζηψλ ηνπο, 

β. ηε δηαηχπσζε εηζεγεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηε δηακφξθσζε ζρεηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε, 

γ. ηε ζχληαμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε (ΠΔ..Κ.Δ.), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο 

πλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο, 

δ. ην ζπληνληζκφ ησλ Γήκσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφληησλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη ηελ 

αλάπηπμε παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ ηνπηθψλ αλαγθψλ, 

ε. ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δηάζεζε ηερλνγλσζίαο ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο, 
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ζη. ηε δηθηχσζε φκνξσλ Γήκσλ κε επηδησθφκελν ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ αλαγθψλ, 

δ. ηελ παξαθνινχζεζε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ησλ ΠΔ..Κ.Δ., κε έκθαζε ζηελ πξφνδν, 

πνπ έρεη επηηεπρζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί, ηφζν ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, φζν θαη ζε επίπεδν Γήκσλ, 

ε. ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο 

εηζεγήζεηο ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, θαζψο θαη ηελ εμέηαζε ηεο κεηαβνιήο 

ησλ δεηθηψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζε κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, 

ζ. ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε εθπξνζψπνπο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ησλ 

Γήκσλ, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο 

παξεκβάζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην 

Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Τ.Γ.Π.Δ.Π.), ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο 

παξεκβάζεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηελέξγεηα θνηλσληθνχ δηαιφγνπ - δηαβνχιεπζεο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

η. ηε δηθηχσζε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο πξνλνηαθψλ παξεκβάζεσλ θαη θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

ηα. ηελ θαηαγξαθή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ απνθιίζεσλ ζηελ 

πινπνίεζε, 

ηβ. ηε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πξνο ην Δ.ΓΠ.. ηνπ Δζληθνχ 

Μεραληζκνχ, θαη 

ηγ. ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ 

πκβνχιην, πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο. 

 

Άξζξν 14 Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην Κνηλσληθήο Έληαμεο 

1. ηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην Κνηλσληθήο 

Έληαμεο (Παξαηεξεηήξην). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ απνζθνπεί: 

α. ζηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφο ησλ ζηφρσλ, νη νπνίνη 

εμεηδηθεχνληαη ζην πιαίζην ηεο ΠΔ..Κ.Δ., 

β. ζηελ αλάδεημε ηνπηθψλ αλαγθψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πξφλνηαο 

θαη αιιειεγγχεο, 

γ. ζηε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζην Δ.ΓΠ.. ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, 

δ. ζηελ απνηχπσζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ρσξηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

2. Χο ππιψλαο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζε απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν, ην Παξαηεξεηήξην 

πξνσζεί ηδίσο ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

α. ηελ εθπφλεζε εηήζηαο Πεξηθεξεηαθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο γηα 

ηε δηαπίζησζε ησλ επηπηψζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, 

β. ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ σθεινχκελσλ ηεο ΠΔ..Κ.Δ., ηδίσο ζε δεηήκαηα, πνπ άπηνληαη ηεο 

έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

γ. ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο αθξαία θηψρεηα, 

ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά θαη ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ 

επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, 
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δ. Σε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πχιεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ηε ζπιινγή, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη αλαθνξψλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν, θαζψο θαη δξάζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

3. Καηά ηα ινηπά, ηα δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ Παξαηεξεηεξίσλ, ξπζκίδνληαη κε ηνπο Οξγαληζκνχο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ. 3852/2010. 

Άξζξν 15 Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, ε θνηλσληθή ππεξεζία θάζε Γήκνπ: 

α. ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πηπρέο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πιηθήο απνζηέξεζεο (φπσο εηζφδεκα απαζρφιεζεαλεξγία, 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζηέγαζε, πγεία θαη θνηλσληθή θξνληίδα, ηνπηθφ πεξηβάιινλ) ζε 

επίπεδν Γήκνπ, 

β. ππνζηεξίδεη ην έξγν ησλ ραξηνγξαθήζεσλ, εξεπλψλ θαη κειεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, 

γ. δηαβνπιεχεηαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο ηε ράξαμε πνιηηηθψλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε, 

δ. ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο έξγσλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, 

νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ζην 

πιαίζην απηφ ζπληάζζεη ράξηε ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζην Δ.ΓΠ.. ηνπ 

Δζληθνχ Μεραληζκνχ, 

ε. πξνσζεί ηε δηθηχσζε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο παξεκβάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, πνπ δξνπλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, γηα ηελ πινπνίεζε 

νιηζηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

ζη. κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφληησλ πνιηηηθψλ, 

δ. ππνβάιιεη ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, πνπ άπηνληαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ, ηνπ είδνπο ηεο πξνλνηαθήο ζηήξημεο θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ 

ησλ σθεινχκελσλ, πξνο ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη 

ζηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ. 

 

Άξζξν 16 Κέληξα Κνηλφηεηαο 

1. Σα Κέληξα Κνηλφηεηαο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4368/2016 

(Α΄ 21) θαη ζηελ Γ23/ΟΗΚ.14435-1135/2016 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (Β΄ 854), απνηεινχλ δνκέο ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ 

αληίζηνηρσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζκνχ θαη επνπηεχνληαη απφ απηέο. 

2. θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ 

είλαη ε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ 

αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε θνηλσληθά 

πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα, πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν. 

3. Χο ρψξνο πξψηεο ππνδνρήο, ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ζπκβάιινπλ ζην έξγν ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, επηηειψληαο: 
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α. ηελ ππνδνρή, θαηαγξαθή θαη εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ, κέζσ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, 

β. ηε ζχζηαζε θαη δηαρείξηζε αξρείνπ θαη αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ σθεινχκελσλ, 

γ. ηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ππεξεζίεο 

ησλ Γήκσλ θαη ηελ απεπζείαο θαη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Δ.ΓΠ.. ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ. 

 

Άξζξν 17 Πεξηθεξεηαθή θαη Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

1. ην απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο θάζε Πεξηθέξεηαο θαη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο Γήκνπ, κε 

πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ, αζθνχλ ηα γλσκνδνηηθά ηνπο 

θαζήθνληα, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 178 θαη 76 ηνπ λ. 3852/2010, 

αληίζηνηρα. 

2. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, ηα πξαθηηθά ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, πνπ άπηνληαη ζεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, δηαβηβάδνληαη ζηε 

Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

3. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, ηα πξαθηηθά ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαβνχιεπζεο, πνπ άπηνληαη ζεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα 

θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 18 Δξγαιεία Αμηνιφγεζεο Δζληθνχ Μεραληζκνχ: Μεζνδνινγία θαη χζηεκα Γεηθηψλ 

1. Γηα ηελ απνηειεζκαζηηθή αμηνιφγεζε θαη απνδνηηθή απνηχπσζε ησλ επηπηψζεσλ 

εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο, ην Σκήκα 

ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο 

ρξεζηκνπνηεί κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο δε 

εξσηεκαηνιφγηα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, ζπλεληεχμεηο, 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, κειέηεο πεξηπησζηνινγηθέο, έξεπλεο, νκάδεο ειέγρνπ νξζήο 

εθαξκνγήο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλαθνξά δεδνκέλσλ, νκάδεο εξγαζίαο θαη 

δηαβνχιεπζεο, ρξήζε θαη επεμεξγαζία ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα, 

αλάιπζε κε αληηπαξαδείγκαηα. 

2. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ θαηαξηίδεηαη «χζηεκα Κνηλψλ 

Γεηθηψλ». ηφρνο ηνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο θάζε 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δ..Κ.Δ. θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ παξεκβάζεσλ ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Σν Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο κεξηκλά γηα ηε δηακφξθσζε, εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ηνπ 

πζηήκαηνο Κνηλψλ Γεηθηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ιακβάλεη ππφςε: α. ηνπο δείθηεο ηεο 

Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (EUROSTAT), β. ηνπο δείθηεο ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (ΔΛ.ΣΑΣ.), γ. ηνπο δείθηεο αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., θαζψο θαη δ. 

ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020», φπσο θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαηαπνιέκεζε 

ηεο παηδηθήο θηψρεηαο, δφκεζε ελφο «θνηλσληθνχ δηθηχνπ αζθαιείαο», αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. 

Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε 

δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ δεηθηψλ, φπσο δείθηεο κέηξεζεο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ απνθιεηζκνχ, 

ηδίσο θηψρεηαο, πιηθήο ζηέξεζεο, ζηέγαζεο, πξφζβαζεο ζε βαζηθά αγαζά, αλεξγίαο, 
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δηαθξίζεσλ, δείθηεο εθξνψλ, δείθηεο απνηειέζκαηνο, νηθνλνκηθνχο δείθηεο, δείθηεο ρσξηθψλ 

παξεκβάζεσλ αλά θνξέα θαη ηνκέα δξάζεο. 

Σν χζηεκα Κνηλψλ Γεηθηψλ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

Άξζξν 19 Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

1. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ ζπληζηάηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Δ.ΓΠ..). Μέζσ ηνπ Δ.ΓΠ.., ζπγθεθξηκέλν θαη εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη 

δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο θχζεσο, πνπ άπηνληαη 

απνθιεηζηηθά ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ, ηεο εθαξκνγήο θαη πνξείαο πινπνίεζεο ηεο 

Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε. ηφρνο ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ είλαη ε πξνάζπηζε ηνπ θνηλσληθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ν δεκφζηνο 

έιεγρνο ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ παξνρψλ, ε ρξεζηή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

2. ην Δ.ΓΠ.. ζπληζηψληαη ηξία (3) εληαία κεηξψα, σο εμήο: 

α. ην Δζληθφ Μεηξψν Χθεινχκελσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνηρεία 

ηαπηνπνίεζεο ησλ δηθαηνχρσλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ήηνη 

Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, θχιν, εκεξνκελία γέλλεζεο, δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, είδνο θαη πνζφ πξνλνηαθήο παξνρήο, 

β. ην Μεηξψν Φνξέσλ άζθεζεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνηρεία δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, θαη εηδηθφηεξα πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχζηαζε, νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο, αλαιπηηθά ζηνηρεία εξγαδνκέλσλ θαη νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία θάζε 

κνξθήο, φπσο πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο, ηζνινγηζκφο, απνινγηζκφο, 

γ. ην Μεηξψν Κνηλσληθψλ Πξνγξακκάησλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη απνθιεηζηηθά δξάζεηο 

θαη πνιηηηθέο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο πινπνηνχληαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηρνξεγνχληαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

3.α. Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ σο άλσ ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ νξίδεηαη ε θαζ’ χιελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

β. Σα ρνξεγνχκελα σο άλσ ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη, απνθιεηζηηθά, γηα ηελ ππνζηήξημε 

θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηεο πξφλνηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη απαγνξεχεηαη 

νπνηαδήπνηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο. 

γ. ε θάζε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2472/1997 (Α΄ 50), φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νθείινπλ λα 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε παξαβίαζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2472/1997. 

δ. Ο ρξφλνο ηήξεζεο ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο δηέπεηαη απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ηήξεζεο αξρείνπ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

4. Σν Δ.ΓΠ.. απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα: 
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α. ην ππνζχζηεκα δεδνκέλσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη δεδνκέλα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηα επίπεδα θηψρεηαο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 

ππνζχζηεκα δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή βάζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηνη ηα ηξία 

(3) εληαία κεηξψα ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηηο απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κε πθηζηάκελεο 

ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (Ρortal), 

β. ην γεσπιεξνθνξηαθφ ππνζχζηεκα, ην νπνίν αμηνπνηεί θάζε πιεξνθνξία, ζπκβάιιεη ζηελ 

πνιπεπίπεδε ρσξηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θηψρεηαο θαη ζηέξεζεο, κε ηε ρξήζε 

εμειηγκέλσλ κεζφδσλ θαη επηηξέπεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ, κέζσ δηαδξαζηηθψλ 

ραξηψλ. Σν γεσπιεξνθνξηαθφ ππνζχζηεκα πεξηιακβάλεη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο 

γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ (geoportal), θαζψο θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε βάζε γεσγξαθηθψλ 

θαη πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, επηηξέπνληαο ηε 

ρσξηθή αλάιπζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ζηέξεζεο θαη ην ρσξηθφ εληνπηζκφ επάισησλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ, πνπ ηεινχλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, 

γ. ην ππνζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

δηακφξθσζεο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ έληαμεο, αμηνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ηα δχν (2) 

άιια ππνζπζηήκαηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Σν ππνζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

επηηξέπεη ηελ πνιπδηάζηαηε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηε δπλακηθή 

δεκηνπξγία απεηθνλίζεσλ, ηελ θαηαζθεπή θαη παξαθνινχζεζε ηππνπνηεκέλσλ θαη 

δπλακηθψλ δεηθηψλ ηεο πξνηίκεζεο ηνπ ρξήζηε, ρψξνρξνληθέο εθηηκήζεηο, πξνβνιέο θαη 

πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ζηέξεζεο, πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο 

δηαρείξηζεο εθηππψζεσλ, γξαθεκάησλ θαη απεηθφληζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ραξηνγξάθεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο ζηέξεζεο. 

5. Σν Δ.ΓΠ.. δηαζπλδέεηαη κε: 

α. ηηο ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα κεηξψα, πνπ ηεξνχλ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηδίσο δε ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» (ππνπαξάγξαθνο ΗΑ.3, παξ. ΗΑ, άξζξν πξψην ηνπ λ. 4152/2013, Α΄ 

107), ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΖΛΗΟ» (άξζξν 10 ηνπ λ. 4225/2014, Α΄ 2), ην Δζληθφ 

Μεηξψν δηθαηνχρσλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ (άξζξν 18 ηνπ λ. 4025/2011, 

Α΄ 228), ην Δζληθφ Μεηξψν θνξέσλ ηδησηηθνχ ηνκέα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη 

νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο (άξζξν 5 ηνπ λ. 2646/1998, Α΄ 236), ην 

Γεληθφ Μεηξψν Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (άξζξν 4 ηνπ λ. 

4430/2016, Α΄ 205), 

β. ηηο ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα κεηξψα, πνπ ηεξνχλ θνξείο επνπηεπφκελνη απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηδίσο δε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. «epronoia γηα ηνλ πνιίηε», ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21, ηα Μεηξψα Αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ην Μεηξψν νηθνγελεηαθψλ 

επηδνκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α.), ην Μεηξψν εμσηδξπκαηηθψλ 

επηδνκάησλ αλαπεξίαο θαη ην Αξρείν θνηλσληθψλ επηδνκάησλ πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα 

(άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 4366/2016, Α΄ 18), πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ. (Ζ.ΓΗ.Κ.Α. Α.Δ.), 

γ. ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Ο.Π..) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4314/2014 (Α΄ 

265), ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε 

ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, 

δ. ηηο ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα κεηξψα, πνπ ηεξνχλ αξκφδηεο γηα ζέκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη έληαμεο ππεξεζίεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δνκέο ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, 
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ε. ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη κεηξψα, πνπ ηεξνχλ εηδηθψο πηζηνπνηεκέλνη (άξζξν 5 ηνπ 

λ. 2646/1998) ή κε πηζηνπνηεκέλνη θνξείο παξνρήο θνηλσληθήο θξνληίδαο, 

ζη. θάζε άιιε ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ θαη κεηξψν Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα 

ζέκαηα, πνπ άπηνληαη απνθιεηζηηθά ηεο εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο πνιηηηθψλ 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ελ γέλεη δξάζεσλ πξφλνηαο. 

6. ην Δ.ΓΠ.. θαη ηα δηαζπλδεδεκέλα κε απηφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ πιήξε 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη: α. νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ κεηξψνπ 

σθεινχκελσλ, ηνπ κεηξψνπ θνξέσλ άζθεζεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο, ηνπ κεηξψνπ 

θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, ηνπ ππνζπζηήκαηνο επηηειηθψλ αλαθνξψλ θαη ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ (MIS), ηνπ ππνζπζηήκαηνο (GIS), β. δεηήκαηα δηαζχλδεζεο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Δ.ΓΠ.. κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, γ. νξγαλσηηθά θαη 

ηερληθά ζέκαηα απνξξήηνπ θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, φπσο δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο, θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ, 

αζθάιεηα επηθνηλσληψλ, εκπηζηεπηηθφηεηα, θαη δ. θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δ.ΓΠ.. ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ. 

 

Άξζξν 20 Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπνζέηεζεο Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο θαη 

Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7, 

παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξ. 1 θαη ησλ εδαθίσλ αβ΄, αγ΄, αζη΄, 

αδ΄, αε΄ θαη αζ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ π.δ. 113/2014. 

 

Άξζξν 21 Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «e-pronoia γηα ηνλ πνιίηε» 

1. πληζηάηαη ζην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α.) πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, ππφ ηνλ ηίηιν, «epronoia γηα ηνλ πνιίηε», ην νπνίν πεξηιακβάλεη Ζιεθηξνληθή 

Πιαηθφξκα Γηαζχλδεζεο θαη Γηαδξαζηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Πξφλνηαο, Γηαδηθηπαθή 

Πχιε Πξφλνηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Αλαθνξάο, 

Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Γξάζεσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγχεο. 

Δπηδησθφκελνο ζθνπφο είλαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε 

ζηηο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ θνξέσλ, πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

2. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «epronoia γηα ηνλ πνιίηε» απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

ππνζπζηήκαηα: 

α. Τπνζχζηεκα «Ζιεθηξνληθή Γηαζχλδεζε θαη Γηαδξαζηηθφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ Πξφλνηαο» 

(Ζ.Γ.Γ.Τ.Π.), ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν ησλ θνξέσλ, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο γηα ηελ επηγξακκηθή θαηαρψξεζε 

δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο γηα ηελ 

επηγξακκηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ αλνηθηψλ εξεπλψλ. Σα 

δεδνκέλα, ηα νπνία θαηαρσξίδνληαη ζην σο άλσ ππνζχζηεκα, πξνζδηνξίδνληαη θαηά 

θαηεγνξία ζε: ηαπηφηεηα, πηζηνπνηήζεηο, ππεξεζίεο, εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο, 

αλζξψπηλνη πφξνη, δηαζέζηκεο θιίλεο, επηζπλαπηφκελα έγγξαθα, ράξηεο θαη πξνζβαζηκφηεηα. 
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β. Τπνζχζηεκα «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Γηνίθεζεο θαη Αλαθνξψλ» (Management 

Information System MIS θαη Reporting), ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

γ. Τπνζχζηεκα «Γηαδηθηπαθή Πχιε Πξφλνηαο» (Γ.Π.Π.), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εληαία 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο ζε πιεξνθνξίεο 

ζπλαθείο κε παξνρέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

δ. Τπνζχζηεκα «Γηαρείξηζε ρξεζηψλ», ην νπνίν αθνξά ζηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ 

ρξεζηψλ, παξέρνληαο ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο ζε ρξήζηεο ή νκάδεο 

ρξεζηψλ. 

ε. Τπνζχζηεκα «Δζληθφ Κέληξν Αλαθνξάο θαη Παξαθνινχζεζεο Γξαζηεξηνηήησλ 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ην παηδί» (Δ.Κ.Α.Π.), ην νπνίν ππνζηεξίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ πξνλνηαθψλ θνξέσλ γηα ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπο κέζσ εληαίνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηήξεζεο, αξρεηνζέηεζεο θαη 

δηαρείξηζεο θαθέισλ ησλ παηδηψλ, πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Ο ειεθηξνληθφο 

θάθεινο παηδηνχ πεξηέρεη ηα θάησζη: ζηνηρεία θαθέινπ, θνηλσληθφ ηζηνξηθφ, 

παξαθνινχζεζε, αλαδνρή, πηνζεζία εθθξεκφηεηεο, επηζπλαπηφκελα έγγξαθα, θίλεζε, 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαθέινπ αλά ρξήζηε θαη αλαδήηεζε ξηδψλ. 

ζη. Τπνζχζηεκα «Γηαρείξηζε Αηηεκάησλ Δ.Κ.Α.Π.», ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη αηηήκαηα, πνπ 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο πνιίηεο, κε αληηθεηκέλν ην Δ.Κ.Α.Π.. 

3. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «epronoia γηα ηνλ πνιίηε» δηαζπλδέεηαη κε: 

α. ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ παξνρήο πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ επνπηεχνληαη 

απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

β. ηνπο εηδηθψο πηζηνπνηεκέλνπο (άξζξν 5 ηνπ λ. 2646/1998) ή κε πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, 

γ. ηηο αξκφδηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ 

βαζκνχ θαη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο (άξζξν 4 ηνπ λ. 4368/2016), 

δ. ηνπο θνξείο, νη νπνίνη επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

ε. ηηο Δηαηξείεο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, ηηο Τπεξεζίεο Δπηκειεηψλ Κνηλσληθήο Αξσγήο, ηηο 

Τπεξεζίεο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ θαη ην Ίδξπκα Αγσγήο Αλειίθσλ Αξξέλσλ Βφινπ, θνξείο 

επνπηεπφκελνπο απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

4.α. ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «epronoia γηα ηνλ πνιίηε», πνπ ιεηηνπξγεί ζην Δ.Κ.Κ.Α., 

ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ, ζηελ νπνία θαηαρσξίδνληαη ζηνηρεία 

ηεο παξαγξάθνπ 2. Χο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

αλσηέξσ δεδνκέλσλ νξίδεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., ην νπνίν νξίδεη 

εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

β. Σα ρνξεγνχκελα σο άλσ ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη, απνθιεηζηηθά, γηα ηελ ππνζηήξημε 

δξάζεσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αιιειεγγχεο θαη απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε 

δεκνζηνπνίεζή ηνπο. 

γ. ε θάζε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2472/1997, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2472/1997. 

δ. Ο ρξφλνο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο δηέπεηαη απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ηήξεζεο αξρείνπ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 
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5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ζπζηήλεηαη Δπηηειηθή Οκάδα Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο (Δ.Ο.Π.Λ.) ζην 

πιαίζην ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «epronoia γηα ηνλ πνιίηε». Ζ Δ.Ο.Π.Λ. απνηειείηαη 

απφ: α. δχν (2) ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, β. δχν (2) 

ππαιιήινπο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ αλαιακβάλεη θαζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Δ.Ο.Π.Λ. θαη γ. ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ 

Δ.Κ.Κ.Α., πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ θνξέα. Με 

ηελ ίδηα απφθαζε αλαηίζεληαη ρξέε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Δ.Ο.Π.Λ. ζε ππάιιειν 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δ.Ο.Π.Λ. νξίδεηαη ηξηεηήο. 

θνπφο ηεο Δ.Ο.Π.Λ. είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο λφκηκεο, πξφζθνξεο θαη ζεκηηήο 

δηαρείξηζεο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «epronoia γηα ηνλ 

πνιίηε». 

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη: α. νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ππνζπζηεκάησλ, 

πνπ ππάγνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «epronoia γηα ηνλ πνιίηε», β. δεηήκαηα 

δηαζχλδεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. κε 

άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, γ. νξγαλσηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα απνξξήηνπ θαη πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο δηθαίσκα 

πξφζβαζεο θαη ρξήζεο, θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ, αζθάιεηα επηθνηλσληψλ, 

εκπηζηεπηηθφηεηα, θαη δ. θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

«epronoia γηα ηνλ πνιίηε». 

 

Άξζξν 22 Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο 

1. Απφ 1.1.2017 ην Πξφγξακκα «Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο» (Κ.Δ.Α.), φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 235 ηνπ λ. 4389/2016 (Α΄ 94), επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο 

Υψξαο. 

2. Σν εδάθην α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Χο Χθεινχκελεο Μνλάδεο νξίδνληαη νη θάησζη θαηεγνξίεο: α. Μνλνπξφζσπν 

λνηθνθπξηφ: θάζε ελήιηθν άηνκν, ην νπνίν δηακέλεη κφλν ηνπ ζε θαηνηθία θαη δελ εκπίπηεη 

ζηελ θαηεγνξία ελειίθσλ έσο 25 εηψλ, πνπ θνηηνχλ ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ή ζρνιεία ή 

ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. β. 

Πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ: φια ηα άηνκα, ηα νπνία δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε. 

Γχλαηαη λα απαξηίδεηαη θαη απφ θηινμελνχκελα άηνκα ή θηινμελνχκελε νηθνγέλεηα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε θηινμελία έρεη δεισζεί ζηελ ηειεπηαία εθθαζαξηζκέλε θνξνινγηθή 

δήισζε. ην πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ εληάζζνληαη θαη ηα ελήιηθα ηέθλα έσο 25 εηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ή ζρνιεία ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο. γ. Άζηεγνη: φζνη δηαβηνχλ ζην δξφκν ή 

ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Αλνηθηψλ Κέληξσλ Ζκέξαο Αζηέγσλ, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Γήκνπο.». 

3. Σν εδάθην ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ε. Χο Δγγπεκέλν Πνζφ νξίδεηαη ην πνζφ, πνπ εγγπάηαη ην πξφγξακκα γηα θάζε λνηθνθπξηφ, 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ειηθία ησλ κειψλ ηνπ, κεηά θαη ηελ θαηαβνιή ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ Κ.Δ.Α.». 

4. Σν εδάθην γ΄ ηεο παξ. 2 θαη ε πεξίπησζε γ΄ ηνπ εδαθίνπ ζ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ 

λ. 4389/2016 θαηαξγνχληαη. 

5. Σν εδάθην α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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«3. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Κ.Δ.Α. είλαη νη εμήο: 

α. ε Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

β. ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

γ. ε 24ε Γηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

(Γ.Λ.Κ.), 

δ. ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, 

ε. ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

ζη. ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ζ.ΓΗ.Κ.Α. Α.Δ.), ηνπ λ. 

3607/2007 (Α΄ 245), 

δ. νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ Βαζκνχ (Γήκνη), 

ε. ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.), 

ζ. ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Δ.Η.Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 88 

ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170), 

η. ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), 

ηα. ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.)». 

6. Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αλαξηζκνχληαη ζε 6 θαη 7 

αληίζηνηρα θαη πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 5, σο εμήο: 

«5. Τπφ ηελ επηθχιαμε απζηεξφηεξσλ πνηλψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε πνηληθή 

λνκνζεζία, ζε πεξίπησζε δήισζεο απφ ηνλ αηηνχληα ςεπδψλ ζηνηρείσλ ή απφθξπςεο 

αιεζηλψλ ζηελ αίηεζε έληαμεο ηνπ ζην Κ.Δ.Α., κε ζθνπφ ηνλ πξνζπνξηζκφ πεξηνπζηαθνχ 

νθέινπο ζηνλ ίδην ή ζε ηξίην, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 

75). 

ε θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ απηεπάγγειηε ή θαηφπηλ αλαθνξάο έξεπλα, ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο απνζηέιιεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

ελδερφκελσλ πνηληθψλ επζπλψλ ησλ ππεπζχλσλ.» 

7. Χο έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδεηαη ε 1.1.201 
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Παξάξηεκα 3: ΚΤΑ Γ14/15834/237/19.04.2019 

Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο. 

 

ΟI ΤΠΟΤΡΓΟI ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 16 ηνπ λ.4445/2016 «Δζληθφο Μεραληζκφο πληνληζκνχ, 

Παξαθνινχζεζεο 

θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, ξπζκίζεηο 

γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 236 Α΄). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4368/2016 «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 21 Α΄). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε α.π. Γ23/ΟΗΚ. 14435-1135/2016 Καζνξηζκφο 

ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο (ΦΔΚ 854/Β΄/30-3-2016). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε α.π. Γ25/νηθ.22052/25/15.05.2017, (ΦΔΚ 

1801/ Β΄/2017). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη 

ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα (ΦΔΚ Α’ 98). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΚ Α’ 168), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

50 ηνπ λ.4554/2018 (ΦΔΚ 130 Α΄). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 141/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» (ΦΔΚ 180 Α’). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 73/2015 «Γηνξηζκψλ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 2116 Α’). 

9. Σελ Τ28/08.10.2015 (ΦΔΚ 2168 Β΄) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηελ Αλαπιεξψηξηα Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Θεαλψ Φσηίνπ», φπσο ηζρχεη. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 88/2018 «Γηνξηζκψλ Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α’ 160). 

11. Σν άξζξν 75 Η παξ. ε ηνπ λ.3463/2006 (Α΄114), φπσοηζρχεη. 

12. Σελ 15422/νηθ.31022/21.04.2011 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 824 Β΄). 

13. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 
 

Άξζξν 1 

 

ΟΡΗΜΟ 

1. ε θάζε Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ Βαζκνχ δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί «Κέληξν 

Κνηλφηεηαο». 

2. Σα «Κέληξα Κνηλφηεηαο», ηα Παξαξηήκαηα θαη νη Κηλεηέο Μνλάδεο ηνπο, ιεηηνπξγνχλ σο 

δνκέο ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ θαη 
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επνπηεχνληαη απφ απηέο. ε πεξίπησζε πνπ ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ δελ ιεηηνπξγεί Κνηλσληθή 

Τπεξεζία, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6. 

3. θνπφο ησλ «Κέληξσλ Κνηλφηεηαο» είλαη ε ππνζηήξημε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο α’ βαζκνχ ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη δηαζχλδεζε 

ησλ πνιηηψλ κε φια ηα Κνηλσληθά Πξνγξάκκαηα θαη Τπεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ 

πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Άξζξν 2 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΔΝΣΡΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

1. Κάζε «Κέληξν Κνηλφηεηαο» ιεηηνπξγεί ππνρξεσηηθά κε ηηο θάησζη αξκνδηφηεηεο: 

1.1. Τπνδνρή – Δλεκέξσζε – Τπνζηήξημε ησλ πνιηηψλ. 

1.1.1. Πιεξνθφξεζε ή/θαη παξαπνκπή ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα πξφλνηαο 

θαη θνηλσληθήο 

έληαμεο πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν (π.ρ. Κνηλσληθφ 

Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, πξνγξάκκαηα ηνπ «Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο 

Απφξνπο», θνηλσληθέο δνκέο θαη ππεξεζίεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο 

Γεληάο θ.ιπ.). 

1.1.2. Τπνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ πνιηηψλ ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα. Σα 

«Κέληξα Κνηλφηεηαο» ππνρξενχληαη ηδηαίηεξα λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο πνιίηεο θαηά 

ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ην Πξφγξακκα «Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 

Αιιειεγγχεο», ηφζν γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε απηήο, φζν θαη γηα ηελ πξνζθφκηζε θαη 

παξαιαβή ησλ θαηά πεξίπησζε απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

1.2. πλεξγαζία κε Τπεξεζίεο θαη Γνκέο. 

1.2.1. πλεξγαζία θαη παξαπνκπή αηηεκάησλ ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα 

γεσγξαθηθά φξηα 

ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Κέληξνπ Κνηλφηεηαο», π.ρ. Κνηλσληθνί Ξελψλεο Αζηέγσλ, 

Ξελψλεο Καθνπνηεκέλσλ Γπλαηθψλ θαη ζπκάησλ δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

Κνηλσληθά Φξνληηζηήξηα, Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο, Γνκέο γηα ΑκεΑ, Βξεθνλεπηαθνί θαη 

Παηδηθνί ηαζκνί, Πξνγξάκκαηα γηα Ζιηθησκέλνπο, Πξνγξάκκαηα γηα Ρνκά, Πξνγξάκκαηα 

γηα Μεηαλάζηεο θ.ιπ. 

1.2.2. πλεξγαζία θαη παξαπνκπή αηηεκάησλ: α) ζε ππεξεζίεο απαζρφιεζεο (π.ρ. ΟΑΔΓ) 

γηα ηελ έληαμε ησλ σθεινχκελσλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, δξάζεηο απαζρφιεζεο, 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα β) ζε θνξείο αξκφδηνπο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο. 

1.2.3. πλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο πξνο έληαμε ησλ αλέξγσλ. 

2. Σν «Κέληξν Κνηλφηεηαο» αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, 

δχλαηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ σθεινπκέλσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ ππεξεζίεο: 

- Παξνρή γεληθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ππεξεζίεο επαγγει- 

καηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θ.α. 

- Παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε παηδηά, ελήιηθεο θαη νηθνγέλεηεο. 
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- Αλάπηπμε δξάζεσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη καζεζηαθήο ζηήξημεο παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ζπλέξγεηα κε ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ 

πινπνηνχληαη (εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, καζεζηαθή ππνζηήξημε, παξνρή γεπκάησλ, 

ππνζηήξημε ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θ.α.). 

- Πξνγξάκκαηα γηα ζπλδξνκή ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα λένπο, π.ρ. επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο 

γηα εθήβνπο, βειηίσζε δεμηνηήησλ, πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνγξάκκαηα λεαληθήο 

ζπκκεηνρήο θαη 

ζηήξημεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη δνκέο. 

- Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε επηκνξθσηηθφ, επηθνηλσληαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν 

φπσο: νξγάλσζε νκάδσλ γεηηνληάο γηα ηελ αλάιεςε θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, δηνξγάλσ- 

ζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ζπλζεθψλ πγηεηλήο δηαβίσζεο, 

δηθηχσζε κε θνξείο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (ζρνιεία, πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, επαγγεικαηηθνί θνξείο θ.ιπ.) γηα 

κεηθηέο πξσηνβνπιίεο δξάζεσλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο θ.α. 

- Μεηθηέο δξάζεηο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε, εηδηθφηεξα (αιιά φρη 

απνθιεηζηηθά) γηα 

καζεηέο ΑκεΑ, παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, Ρνκά θαη Μεηαλάζηεο. 

- Παξνρή ελεκεξσηηθήο ζπλδξνκήο γηα ζέκαηα λνκηθνχ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηηο 

παξερφκελεο δπλαηφηεηεο, φξγαλα, δηαδηθαζίεο θ.ιπ. 

- πγθέληξσζε θαη δηαλνκή βαζηθψλ αγαζψλ. 

- Αλάπηπμε Γηθηχνπ Δζεινληηζκνχ πνπ είηε ζα ζπλδξάκεη ην πξνζσπηθφ ηνπ «Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο» θαηά 

πεξίπησζε, πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ζπληνληζηή ηνπ Κέληξνπ θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο 

θαη θαηεπζχλζεηο 

ηνπ, είηε ζα ζπκβάιιεη ζηηο δξάζεηο ησλ ππνινίπσλ δνκψλ αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, ππφ 

ηηο νδεγίεο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δνκψλ απηψλ. 

- Παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε παηδηά, νηθνγέλεηεο, ελήιηθεο θαη 

ειηθησκέλνπο. 

3. Παξαξηήκαηα θαη θηλεηέο κνλάδεο. 

Σν «Κέληξν Κνηλφηεηαο» δχλαηαη λα δηεπξχλεη ηε δξάζε ηνπ κε Παξαξηήκαηα, ψζηε λα 

εμππεξεηεί ζχιαθεο 

θηψρεηαο, θαηαπιηζκνχο Ρνκά, ζχιαθεο Μεηαλαζηψλ θ.α., θαζψο θαη κε Κηλεηέο Μνλάδεο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Σα Παξαξηήκαηα θαη νη Κηλεηέο 

Μνλάδεο ζα είλαη παξαθνινπζήκαηα ηνπ «Κέληξνπ Κνηλφηεηαο» αλαθνξάο, επνπηεχνληαη 

απφ ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαΗ απφ ην «Κέληξν Κνηλφηεηαο» αλαθνξάο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη Κηλεηέο Μνλάδεο 

ζα πξέπεη λα παξέρνπλ νπσζδήπνηε ηηο ππνρξεσηηθέο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξ. 1. ηνπ άξζξνπ 2. Δπηπιένλ, ηα παξαξηήκαηα δχλαληαη λα εμεηδηθεχνληαη ζε κία ή 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο ή νκάδαο - ζηφρνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζην Γήκν ιεηηνπξγεί ήδε «Κέληξν ηήξημεο Ρνκά θαη Δππαζψλ Οκάδσλ», 

απηφ παξακέλεη σο Παξάξηεκα ηνπ δηεπξπκέλνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, ψζηε απηφ λα 

ζπλερίζεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαλ απφ ην πθηζηάκελν Κέληξν ηήξημεο 

Ρνκά. Γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ είλαη θνηλέο κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην «Κέληξν 

Κνηλφηεηαο» αλαθνξάο, ν νηθείνο ΟΣΑ ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα νξίζεη ηνλ ηξφπν θάιπςεο 
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ησλ αλαγθψλ ηεο θεληξηθήο δνκήο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πθηζηάκελεο εηδηθφηεηεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, λα απμήζεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ απηψλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

 

Άξζξν 3 

 

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ 

1. Χθεινχκελνη απφ ηελ ελέξγεηα είλαη νη πνιίηεο πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 

ησλ «Κέληξσλ Κνηλφηεηαο», θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ ζε 

ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, παηδηά πνπ βηψλνπλ θαηαζηάζεηο 

απνθιεηζκνχ, νη σθεινχκελνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο», 

θαζψο θαη κεηαλάζηεο, ΑκεΑ, Ρνκά θαη γεληθφηεξα εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην «Δζληθφ ηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε». 

2. Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο αλάγθεο θαη πεξηζηάζεηο, ε δξάζε θάζε «Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο» δχλαηαη λα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο επάισηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο, ρσξίο σζηφζν λα απνθιείνληαη νη ππφινηπεο. 

3. Ζ εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ ζα γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηαγξαθήο ην νπνίν ζα δηαζπλδέεηαη κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Άξζξν 4 

 

ΦΟΡΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΔΥΧΖ 

1. Φνξείο Τινπνίεζεο. 

Χο θνξείο πινπνίεζεο ησλ «Κέληξσλ Κνηλφηεηαο» νξίδνληαη νη Γήκνη θαη φινη νη θνξείο 

πνπ ζπζηήλνληαη 

θαη επνπηεχνληαη απφ απηνχο (φπσο Γεκνηηθά ΝΠΓΓ, Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο). 

2. Λεηηνπξγία. 

2.1. Χξάξην Λεηηνπξγίαο. 

Σα «Κέληξα Κνηλφηεηαο» ιεηηνπξγνχλ απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή κε σξάξην εκεξήζηαο 

ιεηηνπξγίαο ην 

νπνίν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ θαη κε βάζε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

δχλαηαη λα εθηείλεηαη θαη πέξαλ ηεο 17:00, ψξα ιήμεο ηνπ σξαξίνπ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ 

λα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ ρξνληθφ εχξνο. Σν αθξηβέο σξάξην ηνπ 

«Κέληξνπ Κνηλφηεηαο» θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο πξέπεη λα 

απαζρνινχληαη δχν ηνπιάρηζηνλ ππάιιεινη, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο. 

Καηά ηε δηθαηνινγεκέλε απνπζία εξγαδνκέλνπ, ηελ επζχλε κέξηκλαο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ έρεη ε αξκφδηα γηα ην πξνζσπηθφ Τπεξεζία ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. 

2.2. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο. 

Οη Φνξείο πινπνίεζεο ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ν 

νπνίνο λα πεξη- 

ιακβάλεη φια ηα ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ «Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο», ηδίσο ηα 

ζρεηηθά κε: 
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- Σηο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο. 

- Σα θαζήθνληα ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. 

- Σηο δηαδηθαζίεο έληαμεο ζηηο παξερφκελεο απφ ην «Κέληξν Κνηλφηεηαο» ππεξεζίεο θαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Σελ ππνδνρή, θαηαγξαθή θαη εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηξφπν εμππεξέηεζήο ηνπο. 

- Σα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ σθεινχκελσλ. 

- Σε κεζνδνινγία νξγάλσζεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θάζε σθεινχκελνπ. 

- Σηο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο αξρείνπ θαη αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ σθεινχκελσλ, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξνβιε- 

πφκελα ζην λ. 2472/1997. 

- Σελ ηήξεζε αξρείνπ θνηλσληθψλ ηζηνξηθψλ θαη ζπλεληεχμεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθήο 

δξάζεο, ζην νπνίν λα πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ επηζηεκνληθνχ απνξξήηνπ. 

- Σηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ σθεινχκελσλ. 

- Σε δηαζχλδεζε ηνπ «Κέληξνπ Κνηλφηεηαο» κε θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηέγαζεο, 

ζίηηζεο, ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο, πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο. 

- Σελ πξνζέιθπζε εζεινληψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε θνηηεηψλ ζε πξαθηηθή άζθεζε, θαζψο θαη 

γηα ηε ζχλδεζε κε ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθνχ κεηξψνπ. 

- Σελ αμηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ πφξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ «Κέληξνπ Κνηλφηεηαο», 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζέιθπζεο πφξσλ απφ δσξεέο. 

- Σηο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο αξρείνπ θαη αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ σθεινχκελσλ, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)2016/679. 

3. ηειέρσζε. 

3.1. Σν Κέληξν Κνηλφηεηαο, αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2, δχλαηαη λα 

ζηειερψλεηαη κε πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ, πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ., ή κίζζσζεο έξγνπ, ή κε κεηαθίλεζε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

θνξέα πινπνίεζεο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

3.2. Σν Κέληξν Κνηλφηεηαο ζηειερψλεηαη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, θαη 

ππνρξεσηηθά 

ηνπιάρηζηνλ απφ δχν ππαιιήινπο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα πξέπεη λα είλαη Κνηλσληθφο 

Λεηηνπξγφο, ΠΔ ή ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πιήξνπο 

απαζρφιεζεο. Ο Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ζα εθηειεί ρξέε ζπληνληζηή θαη βαζηθνχ 

ππεπζχλνπ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ δξάζεσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ελψ ζα κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο. 

3.3. Όινη νη ππάιιεινη ηνπ «Κέληξνπ Κνηλφηεηαο», φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ εηδηθνηήησλ, 

θαη αλεμαξ- 

ηήησο απφ ηελ χπαξμε ή κε δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ, 

θαιχπηνπλ, θαζ’ φιε ηε 
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δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ, θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ππν- 

ρξεσηηθά ε θαηαγξαθή σθεινχκελσλ θαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζε 

πξνγξάκκαηα θαη 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε ηήξεζε θπζηθνχ αξρείνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

3.4. ηηο πεξηπηψζεηο Κέληξνπ Κνηλφηεηαο δηεπξπκέλνπ κε παξάξηεκα Ρνκά, ζε Γήκν φπνπ 

ήδε ιεηηνπξγνχζε «Κέληξν ηήξημεο Ρνκά θαη Δππαζψλ Οκάδσλ Πιεζπζκνχ», εάλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ππήξρε ήδε εξγαδφκελνο κε εηδηθφηεηα Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, απηφο 

κπνξεί λα αλαιάβεη ην ζπληνληζκφ ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο αλαθνξάο. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, ζα πξέπεη απηφ λα ζηειερσζεί ππνρξεσηηθά κε Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ πνπ ζα έρεη 

ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληνληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ζηα παξαξηήκαηα Ρνκά 

νξίδεηαη ζπληνληζηήο, επίζεο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη, κε ην 

ζπληνληζηή ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο αλαθνξάο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ξφιν ζπληνληζηή 

ηνπ πξνυπάξρνληνο Κέληξνπ ηήξημεο είρε Κνηλσληνιφγνο ή άιινο θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, 

ηφηε απηφο παξακέλεη ζπληνληζηήο ηνπ παξαξηήκαηνο, ιφγσ εκπεηξίαο. 

3.5. Οη εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο νξίδνληαη σο εμήο: 

- Πηπρηνχρνο ΑΔΗ ή ΣΔΗ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, εη δπλαηφλ κε εκπεηξία ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

- Φπρνιφγνο ή ζρνιηθφο ςπρνιφγνο, πηπρηνχρνο ΑΔΗ κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

- Πηπρηνχρνο ΑΔΗ ή ΣΔΗ Οηθνλνκηθήο Καηεχζπλζεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, εη δπλαηφλ 

κε εκπεηξία ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

- Πηπρηνχρνο ΑΔΗ/ ΣΔΗ κε εηδίθεπζε ή/θαη εκπεηξία ζηε καζεζηαθή ζηήξημε θαη ηε 

δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε 

παηδηψλ (Νεπηαγσγνί, Δθπαηδεπηηθνί, Δηδηθνί Παηδαγσγνί θ.ιπ.). 

- Δπηζθέπηεο Τγείαο ή Ννζειεπηήο, πηπρηνχρνο ΑΔΗ ή ΣΔΗ κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ζηελ πεξίπησζε Κέληξνπ Κνηλφηεηαο δηεπξπκέλνπ κε παξάξηεκα Ρνκά ή ΚΔΜ. Διιείςεη 

απηνχ, βνεζφο λνζειεπηή ησλ ζρνιψλ ΣΔΔ/ΜΣΔΝ/ΗΔΚ/ΔΠΑΛ κε άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο. 

- Γηακεζνιαβεηήο γηα Ρνκά, Γηαπνιηηηζκηθφο Μεζνιαβεηήο γηα κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο, 

ζηελ πεξίπησζε Κέληξνπ Κνηλφηεηαο δηεπξπκέλνπ αληίζηνηρα κε παξάξηεκα Ρνκά ή ΚΔΜ, 

ηνπιάρηζηνλ ΤΔ (εθηφο αλ 

δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ην ηππηθφ απηφ πξνζφλ), ν νπνίνο, ζε θάζε πεξίπησζε ζα έρεη 

γλψζε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο δηαιέθηνπ ηεο, εηδηθφηεξα 

δε, πξνθεηκέλνπ γηα Ρνκά, ηεο δηαιέθηνπ Ρνκαλί. 

- Τπάιιεινο αξκφδηνο γηα ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ, ηνπιάρηζηνλ ΓΔ. 

3.6. Κάζε Κέληξν Κνηλφηεηαο δχλαηαη λα έρεη παξαπάλσ απφ έλα άηνκν αλά εηδηθφηεηα, 

αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 

3.7. 

3.7. Σν Κέληξν Κνηλφηεηαο δχλαηαη θαη κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λα πξνβεί ζε 

πξφζιεςε πξφζζεηνπ 

πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ, φπσο ε παξνρή 

νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο, ε εληζρπκέλε ζηήξημε ζε Ρνκά θαη κεηαλάζηεο, 

ή γηα λα εμππεξεηήζεη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, φπσο ην 

παηδί θαη ε νηθνγέλεηα. ηελ πεξίπησζε απηή, νη εηδηθφηεηεο νη νπνίεο δχλαληαη λα 

ζηειερψζνπλ ην Κέληξν Κνηλφηεηαο είλαη νη αλαθεξφκελεο ζηελ ππνπαξ. 3.5., εθηφο ησλ 
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πηπρηνχρσλ ΑΔΗ ή ΣΔΗ Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ή Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ αξκφδησλ γηα ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Καη’ εμαίξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο 

επηπιένλ ζηειέρσζεο παξαξηήκαηνο Ρνκά, κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ εξγαδφκελνη 

πηπρηνχρνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, θαηά 

πξνηίκεζε κε εκπεηξία ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο ή δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ εξγαζηαθή έληαμε απηήο ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. 

3.8. Έλα Κέληξν Κνηλφηεηαο, δηά ηνπ θνξέα πινπνίεζήο ηνπ, δχλαηαη λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο 

έξγνπ ή θαη’ 

απνθνπή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, φπσο γηα λνκηθέο ζπκβνπιέο, ππεξεζίεο πγείαο, 

φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη ξεηά. 

3.9. Σν Κέληξν Κνηλφηεηαο δχλαηαη επίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν λα απαζρνιήζεη βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ, ή λα 

ζπλάςεη ζπκβάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θχιαμεο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο θαζαξηφηεηαο 

θ.ιπ., αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ, κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ. ή ζχκβαζε έξγνπ. 

3.10 Σν απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ λ. 2190/1994 φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη, γηα ηνπο 

θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. 

3.11. Οη Φνξείο Τινπνίεζεο νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηε ζπλερή 

ππνζηήξημε ησλ ζηε- 

ιερψλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, κέζσ ελδεδεηγκέλσλ ζεκηλαξίσλ, εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο θαη άιισλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο επί εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε άηνκα ηα νπνία πιήηηνληαη 

απφ πνιιαπιφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

3.12. Οη εξγαδφκελνη, πνπ απφ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηελ άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο λνκηκνπνηνχληαη λα εθηεινχλ έξεπλεο θαη απηνςίεο γηα ζχληαμε θνηλσληθψλ 

εθζέζεσλ, ή δηαθξίβσζε ζπλζεθψλ πξνο αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ, πνπ εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2, κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ επηηφπηεο επηζθέςεηο 

εθφζνλ ππάξρεη πξνο ηνχην ε έγγξαθε άδεηα ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ/εο Έξγνπ ηεο πξάμεο ή 

ηνπ/ηεο Πξντζηακέλνπ/εο ηεο επνπηεχνπζαο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Κέληξνπ θαη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ. 

3.13. ε πεξίπησζε έληαμεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα, 

ν θνξέαο πινπνίεζεο, σο Γηθαηνχρνο, έρεη ηελ επζχλε κέξηκλαο γηα ηελ εθπιήξσζε 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ ζεζκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ην ελ ιφγσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα, 

ελδεηθηηθά, πινπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, απνζηνιή παξαδνηέσλ ζηελ 

νηθεία Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, θ.ιπ. 

 

Άξζξν 5 

 

ΣΔΓΑΖ ΚΔΝΣΡΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

1. Όπνπ θαζίζηαηαη δπλαηφ, ηα «Κέληξα Κνηλφηεηαο» ζα ζπζηεγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο 

Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ Βαζκνχ, 

ζε δηαθξηηφ ρψξν, εη δπλαηφλ πιεζίνλ ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ή ζε άιιεο θνηλσληθέο 
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δνκέο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, νη ΟΣΑ ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηε 

ζηέγαζε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θξίλνπλ εθείλνη 

θαηάιιειεο θαη ζπκθέξνπζεο γηα ην Γήκν θαη ηνπο δεκφηεο ηνπο, αμηνπνηψληαο, αλ απηφ 

είλαη εθηθηφ, αδξαλείο θηηξηαθέο ππνδνκέο θπξηφηεηάο ηνπο. 

2. Σα θηίξηα ζηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ ηα «Κέληξα Κνηλφηεηαο» ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θηηξηνινγηθέο θαη πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

3. Σα «Κέληξα Κνηλφηεηαο» ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ ρψξνπο νη 

νπνίνη λα είλαη 

πξνζβάζηκνη γηα ΑκεΑ: 

- Υψξνο ππνδνρήο θαη αλακνλήο θνηλνχ θαη δηεθπεξαίσζεο δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ. 

- Γξαθείν αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ. 

- Υψξνπο Τγηεηλήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θνηλνχ. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ζην «Κέληξν Κνηλφηεηαο» παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 παξ. 

2, πξνβιέπεηαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κηα ή πεξηζζφηεξεο 

αίζνπζεο δξαζηεξηνηήησλ πξνζβάζηκε/εο γηα ΑκεΑ. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ζην «Κέληξν Κνηλφηεηαο» γίλεηαη ζπγθέληξσζε θαη δηαλνκή βαζηθψλ 

αγαζψλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ρψξνο απνζήθεπζεο βαζηθψλ αγαζψλ πνπ λα πιεξνί ηηο 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

6. Σα «Κέληξα Κνηλφηεηαο» ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ θαη ινηπφ 

εμνπιηζκφ γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαζχλδεζε ησλ σθεινχκελσλ κε ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, 

γηα ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε 

ππεξεζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα ππνπξγηθή απφθαζε λα παξέρεηαη ζηνπο 

πνιίηεο. 

 

Άξζξν 6 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

1. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ «Κέληξσλ Κνηλφηεηαο», ζε φηη αθνξά ην 

θπζηθφ αληηθείκελν, δε- 

ιαδή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε πνπ αζθεί αξκνδηφηεηεο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο δηα ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο, ζε φηη, δε, αθνξά ην νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

αληηθείκελν, ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί ή/θαη ιεηηνπξγεί ζηνλ νηθείν Γήκν ε ελ ιφγσ 

Γηεχζπλζε ή Κνηλσληθή 

Τπεξεζία, ηελ επνπηεία ηνπ Κέληξνπ αζθεί ε αληίζηνηρε Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ Έδξαο δηα 

ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηεο, ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ηνπο Κνηλσληθνχο Δπηζηήκνλεο 

άιισλ δνκψλ ή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην «Κέληξν 

Κνηλφηεηαο», ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ β΄ βαζκνχ. 

3. Σαθηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη 

ησλ νξηδνκέλσλ ζην θείκελν ζεζκηθφ πιαίζην. 

4. Όινη νη Φνξείο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ «Κέληξα Κνηλφηεηαο» ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ 

ζηε Γηεχζπλζε 
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Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ 

Κέληξσλ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, θαζψο θαη 

εηήζηα απνινγηζηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. 

 

Άξζξν 7 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

1. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο δχλαηαη λα θαιχπηεηαη απφ εζληθνχο ή/ θαη 

επξσπατθνχο πφξνπο. 

2. ε πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ θέληξσλ θνηλφηεηαο απφ πφξνπο ησλ ΔΓΔΣ, 

εθαξκφδνληαη φινη 

νη θαλφλεο θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

 

Άξζξν 8 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ε Γ23/νηθ.14435/1135/2016 ππνπξγηθή 

απφθαζε θαηαξγείηαη. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2019 

 

Οη Τπνπξγνί 

Δζσηεξηθψλ                                                                      Αλαπιεξψηξηα Τπνπξγφο                                                                                                         

                                                    Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  θαη    Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο               

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΥΑΡΗΣΖ                                            ΘΔΑΝΧ ΦΧΣΗΟΤ 
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Παξάξηεκα 4:Τπόδεηγκα Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Κέληξνπ 

Κνηλόηεηαο 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΑΕΩΝ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

 

 

 

 

ΜΑΡΣΙΟ  2017 
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Ρροοίμιο 

Με τον Κανονιςμό αυτό,  ρυθμύζεται η λειτουργύα του Κϋντρου Κοινότητασ του Δόμου 

………………………. .  Ο Κανονιςμόσ αυτόσ εγκρύνεται, ςυμπληρώνεται και τροποποιεύται 

από το Δημοτικό υμβούλιο. 

 

Άρκρο 1. Σφςταςθ, Σκοπόσ, Κανονιςτικό πλαίςιο 

1. Σο Κϋντρο Κοινότητασ εύναι μια νϋα δομό που θεςμοθετόθηκε με το Ν. 4368 (ΥΕΚ 

21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινό Τπουργικό Απόφαςη (ΚΤΑ) που ορύζει τισ 

ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ λειτουργύασ του (Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΥΕΚ 854 

Β’/30.03.2016).  

2. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η περαιτϋρω υποςτόριξη των Οργανιςμών 

Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ α΄ βαθμού ςτην εφαρμογό πολιτικών κοινωνικόσ 

προςταςύασ και η ανϊπτυξη ενόσ τοπικού ςημεύου αναφορϊσ για την υποδοχό, 

εξυπηρϋτηςη, την παροχό υπηρεςιών και τη διαςύνδεςη των πολιτών με όλουσ τουσ 

φορεύσ, δομϋσ, Τπηρεςύεσ και τα Κοινωνικϊ Προγρϊμματα κοινωνικόσ προςταςύασ 

που αναπτύςςονται, εύτε ςτην περιοχό εύτε ςτην Περιφϋρεια, εύτε ςε εθνικό επύπεδο, 

με ιδιαύτερη ςτόχευςη ςτα προγρϊμματα και ςτισ δρϊςεισ που αποςκοπούν ςτην 

κοινωνικό ϋνταξη και την ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ.  

3. Αποτελεύ το βαςικό «πυρόνα» διευρυμϋνων υπηρεςιών τύπου “One StopShοp”, με 

εξατομικευμϋνη ολιςτικό προςϋγγιςη, υποςτηρίζοντασ ή ςυνεργώντασ με την 

κοινωνική Τπηρεςία του Δήμου,  ωσ  δρϊςη «ομπρϋλα» παρϋχοντασ υπηρεςύεσ οι 

οπούεσ ανταποκρύνονται ςτισ πολιτικϋσ που όδη υλοποιούνται ό προγραμματύζονται 

και τισ ενιςχύουν περαιτϋρω. 

4. Σο Κϋντρο Κοινότητασ ……………………………………καθώσ και το Παρϊρτημα … 

…………… λειτουργούν ωσ δομϋσ ςυμπληρωματικϋσ τησ Κοινωνικόσ Τπηρεςύασ του 

Δόμου και εποπτεύονται από αυτό. 

ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει κοινωνικό υπηρεςύα ςτον Δόμο, την εποπτεύα του 

Κϋντρου αςκεύ η αντύςτοιχη Δ/νςη του Δόμου Ϋδρασ τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ 

όπου εντϊςςεται ο Δόμοσ, δια τησ Κοινωνικόσ Τπηρεςύασ τησ, ςυνεπικουρούμενησ 

από τουσ Κοινωνικούσ Επιςτόμονεσ που τυχόν ςτελεχώνουν ϊλλεσ δομϋσ ό 

κοινωνικϊ προγρϊμματα του Δόμου ό Νομικών του Προςώπων ό, ελλεύψει τϋτοιων, 

από κοινωνικούσ επιςτόμονεσ τησ Περιφϋρειασ. Για το ςκοπό αυτόν μπορεύ να 

υπογρϊφεται ςύμβαςη διαδημοτικόσ ςυνεργαςύασ  μεταξύ του Δόμου και του 

Δόμου τησ Ϋδρασ τησ Περιφϋρειασ 

5. Η δημιουργύα του Κϋντρου Κοινότητασ (ΚΚ) ϋχει ωσ ςτόχο να ςυμβϊλει ςτην 

ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη ςχεδιαςμού και εφαρμογόσ τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ 
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ςε τοπικό επύπεδο, ςτο ςυντονιςμό των δρϊςεων μεμονωμϋνων φορϋων και ςτη 

χωρικό ενοπούηςη των κοινωνικών υποδομών και υπηρεςιών ςτο Δόμο 

……………………… , μϋςω μιασ κεντρικόσ δομόσ. 

6. Υορϋασ Τλοπούηςησ του Κϋντρου Κοινότητασ εύναι  ………………………………. 

7. Βαςικόσ ϊξονασ για τη λειτουργύα του Κϋντρου εύναι το Ενιαίο Πληροφοριακό 

ύςτημα (Ε.Π..), δεδομϋνου ότι δύνει τη δυνατότητα ϊμεςησ διαςύνδεςησ και 

επικοινωνύασ τόςο μεταξύ των διαφορετικών επιπϋδων διαχεύριςησ/διούκηςησ όςο 

και των διαφορετικών φορϋων και δομών παροχόσ υπηρεςιών κοινωνικόσ 

προςταςύασ. Σο Ε.Π.. διατύθεται ςτο Δόμο αδαπϊνωσ από τον φορϋα που το 

ςχεδιϊζει και το υλοποιεύ με μϋριμνα του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοιν. Αςφϊλιςησ 

και Κοιν. Αλληλεγγύησ. 

 

 

Άρκρο 2. Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ – Αντικείμενο 

1. Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ 

Η λειτουργύα του Κϋντρου εςτιϊζει αφενόσ ςτην υποδοχό και ςτην ενημϋρωςη 

των πολιτών, ειδικότερα όςων ανόκουν ςε ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, και 

αφετέρου ςτην υποςτόριξό τουσ με ςκοπό τη βελτύωςη του βιοτικού τουσ 

επιπϋδου παρϊλληλα με τη ςυνεργαςύα που αναπτύςςει με τισ λοιπϋσ  

κοινωνικϋσ δομϋσ και υπηρεςύεσ  του δόμου. 58 

Οι Τπηρεςύεσ που παρϋχει το Κϋντρο Κοινότητασ κινούνται ςε τρεισ ( 3) 

κεντρικούσ ϊξονεσ: 

Α) Τποδοχό - Ενημϋρωςη - Τποςτόριξη των πολιτών   

Β)  υνεργαςύα με Τπηρεςύεσ, Υορεύσ και Δομϋσ παροχόσ υπηρεςιών    
      κοινωνικόσ προςταςύασ 
Γ)  Παροχό Τπηρεςιών.  που θα αποςκοπούν ςτη βελτύωςη του βιοτικού 

      επιπϋδου των πολιτών και θα διαςφαλύζουν την κοινωνικό ϋνταξη των  

      ωφελουμϋνων. 

      

      Ειδικότερα, το Κϋντρο Κοινότητασ μπορεύ:  

 να πληροφορεύ και να διαςυνδϋει τουσ πολύτεσ με φορεύσ και προγρϊμματα 

κοινωνικόσ προςταςύασ, αλληλεγγύησ και κοινωνικόσ ϋνταξησ που 

υλοποιούνται ςε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επύπεδο, 

                                                           
58

ύμφωνα με όςα ορύζονται ςτη ςχετικό ΚΤΑ 
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 να υποςτηρύζει τουσ πολύτεσ για την ϋνταξό τουσ ςτα προγρϊμματα 

κοινωνικόσ προςταςύασ και ςτη διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων,  

 να παρϋχει ολοκληρωμϋνη υποςτόριξη ςτουσ ωφελούμενουσ του 

Προγρϊμματοσ «Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ» (πρώην «Ελϊχιςτο 

Εγγυημϋνο Ειςόδημα»), από τη διαδικαςύα τησ υποβολόσ τησ αύτηςησ και την 

ορθό ςυμπλόρωςό τησ ϋωσ τισ απαραύτητεσ οδηγύεσ για την προςκόμιςη και 

παραλαβό των απαραύτητων δικαιολογητικών. 

 να ςυνεργϊζεται και παραπϋμπει αιτόματα ςε ϊλλεσ δομϋσ καθώσ και ςε 

υπηρεςύεσ απαςχόληςησ, που παρϋχονται ςτα γεωγραφικϊ όρια τησ 

περιοχόσ λειτουργύασ του 

 να παρϋχει ςυμβουλευτικό υποςτόριξη, 

  να αναπτύςςει δρϊςεισ δημιουργικόσ απαςχόληςησ και κοινωνικόσ ϋνταξησ, 

 να ςυγκεντρώνει και διανϋμει βαςικϊ αγαθϊ, 

 να ςυμπρϊττει ςτην ανϊπτυξη Δικτύου Εθελοντιςμού 

 να διοργανώνει εκδηλώςεισ πολιτιςμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού 

περιεχομϋνου. 

 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ, εφόςον δύναται, μπορεύ να εξυπηρετεύ και να υποςτηρύζει 

παιδιϊ και εφόβουσ ςε θϋματα επαγγελματικού προςανατολιςμού, μαθητϋσ με 

μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ και γενικότερα κϊθε πολύτη που προςϋρχεται ζητώντασ να 

λϊβει τισ προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ.   

 

2. Αντικείμενο  

τόχοσ τησ  λειτουργύασ των Κϋντρων Κοινότητασ εύναι να αποτελϋςουν ϋνα «front 

desk» υποδοχόσ, καταγραφόσ, κατεύθυνςησ και παραπομπόσ των ωφελούμενων 

ατόμων ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ, εύτε ςε τοπικό, εύτε ςε περιφερειακό εύτε ςε 

εθνικό επύπεδο.  

Σο Κϋντρο Κοινότητασ λειτουργεύ  

 Παρϊρτημα για πληθυςμό ΡΟΜΑ και ευϊλωτων κοινωνικϊ ομϊδων 

 Παρϊρτημα Ϋνταξησ Μεταναςτών (KEM) 

 Κινητό Μονϊδα για την εξυπηρϋτηςη……………………………………….. . 

  

 

Άρκρο 3. Ωφελοφμενοι: δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 

3. Ωφελοφμενοι, εξυπθρετοφμενοι 
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Ωσ ωφελούμενοσ ορύζεται ο πολύτησ που κϊνει χρόςη των υπηρεςιών και 

παροχών του Κϋντρου και του/των Παραρτόματοσ/ -των του , και ο οπούοσ έχει 

καταγραφεί ςτο ηλεκτρονικό πληροφοριακό ςύςτημα και έχει αποκτήςει μοναδικό 

αριθμό αναφοράσ.  

Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κϋντρου Κοινότητασ εύναι πολύτεσ που κατοικούν 

ςτον τόπο λειτουργύασ και παρϋμβαςόσ του, και κατϊ προτεραιότητα, οι 

ωφελούμενοι του Προγρϊμματοσ «Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ», καθώσ 

και ϊτομα και οικογϋνειεσ που διαβιούν ςε ςυνθόκεσ φτώχειασ και κοινωνικού 

αποκλειςμού, ϊνεργοι/εσ, παιδιϊ και ϊτομα που βιώνουν καταςτϊςεισ 

αποκλειςμού, μετανϊςτεσ, δικαιούχοι διεθνούσ προςταςύασ, αιτούντεσ ϊςυλο, 

ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευϊλωτεσ ομϊδεσ πληθυςμού.  

Οι ωφελούμενοι μπορεύ να εύναι και κϊτοικοι ϊλλων περιοχών εκτόσ τησ 

περιοχόσ λειτουργύασ και παρϋμβαςησ του Κϋντρου Κοινότητασ. 

 

4.   Διαδικαςία Εγγραφισ Ωφελουμζνων  

Ο πιθανόσ ωφελούμενοσ που απευθύνεται ςτο Κϋντρο Κοινότητασ, ό ςε ϊλλη 

διαςυνδεδεμϋνη δομό η οπούα μπορεύ να αποτελεύ το αρχικό ςημεύο ειςόδου για 

την λόψη υπηρεςιών, εγγρϊφεται από το αρμόδιο ςτϋλεχοσ ςτην Καρτϋλα 

Εγγραφόσ και Παρακολούθηςησ Ωφελούμενου με Μοναδικό Κωδικό 

Ωφελούμενου, ο οπούοσ θα αποδύδεται με τρόπο ώςτε να χαρακτηρύζει όλα τα 

μϋλη τησ οικογϋνειασ.  

την Καρτέλα Εγγραφήσ και Παρακολούθηςησ Ψφελούμενου    ςυμπληρώνονται:  

α) Γενικά ςτοιχεία, εφόςον η αρχικό καταγραφό γύνεται από ϊλλο ςημεύο  

ειςόδου και παραπομπό ςτο Κϋντρο Κοινότητασ για πλόρεσ ιςτορικό. Με τον 

όρο γενικϊ ςτοιχεύα εννοούμε τα αρχικϊ ςτοιχεύα ταυτοπούηςησ του προςώπου 

δηλαδό τα ςτοιχεύα εκεύνα που αναφϋρονται ςτην ταυτότητα του ωφελούμενου 

και τα οπούα μπορούν να επιβεβαιωθούν από την ύδια την αςτυνομικό του 

ταυτότητα ό ϊλλο αντύςτοιχο/ιςοδύναμο ϋγγραφο (δύπλωμα, διαβατόριο, 

βιβλιϊριο υγεύασ).  

β) Πλήρη ςτοιχεία για τη μορφωτική, εργαςιακή και κοινωνική κατάςταςη και  

ιςτορικό του ωφελούμενου, ςυμπεριλαμβανομϋνων ςτοιχεύων που τεκμηριώνουν 

την ανϊγκη λόψησ παροχών και υπηρεςιών κοινωνικόσ προςταςύασ, εφόςον η 

καταγραφό γύνεται από τουσ πιςτοποιημϋνουσ υπαλλόλουσ του  Κϋντρου 

Κοινότητασ ό του Παραρτόματόσ του.  

γ) Επιπλέον εξειδικευμένα ςτοιχεία τα οπούα ςχετύζονται με ςυγκεκριμϋνεσ  

υπηρεςύεσ που ζητούνται από τον κατϊ γραφόμενο (π.χ. νομικό ςυνδρομό, πλϊνο 

οικονομικόσ διαχεύριςησ) . 
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5. Δικαιϊματα ωφελοφμενων  

Για τουσ ωφελούμενουσ εξαςφαλύζονται κατ' ελϊχιςτον τα εξόσ: 

 Ψυχοκοινωνικό υποςτόριξη και εργαςιακό ςυμβουλευτικό (ό διαςύνδεςη 

με αντύςτοιχεσ υπηρεςύεσ) 

 Διαςύνδεςη με τουσ φορεύσ και προγρϊμματα που ανταποκρύνονται ςτισ 

ανϊγκεσ του για παροχϋσ και υπηρεςύεσ κοινωνικόσ προςταςύασ. 

 Πληροφόρηςη αναφορικϊ με τα προγρϊμματα κοινωνικόσ προςταςύασ και 

πρόνοιασ που υλοποιούνται ςε τοπικό, περιφερειακό ό εθνικό επύπεδο. 

 Λόψη των υπηρεςιών κατϊ το διϊςτημα  των προβλεπόμενων ωρών και 

ημερών λειτουργύασ του Κϋντρου και των ωρών παροχόσ υποςτηρικτικών 

υπηρεςιών, όπωσ αυτϋσ αναγρϊφονται ςε εμφανϋσ ςημεύο ςτο χώρο του. 

 Πλόρησ ςεβαςμόσ τησ ιδιωτικότητασ, των θρηςκευτικών και πολιτικών 

πεποιθόςεων, τησ εθνοτικόσ και φυλετικόσ καταγωγόσ και του ςεξουαλικού 

προςανατολιςμού τουσ. 

 Κατόπιν αύτηςόσ τουσ, οι ωφελούμενοι ϋχουν δικαύωμα ςτην πληροφόρηςη 

και ςτην ενημϋρωςη, εντόσ δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών, για την εξϋλιξη 

των αιτημϊτων ό/και των αιτόςεων που ϋχουν κϊνει ςτο Κϋντρο για 

οποιαδόποτε δρϊςη, πρόγραμμα και παροχό υπηρεςιών εν γϋνει. 

 

6. Υποχρεϊςεισ εξυπθρετοφμενων – πικανϊν ωφελουμζνων 

Οι προςερχόμενοι προσ εξυπηρϋτηςη ςτο Κϋντρο Κοινότητασ   αποδϋχονται τουσ 

παρακϊτω όρουσ και περιοριςμούσ: 

 ε περύπτωςη που προςϋρχονται ςε ημϋρεσ και ώρεσ εκτόσ προγρϊμματοσ, 

το προςωπικό διατηρεύ το δικαύωμα να μην παρϋχει τισ προβλεπόμενεσ 

υπηρεςύεσ ό/και να μην επιτρϋψει την εύςοδο ςτον χώρο. 

 υναινούν ςτην τόρηςη των αρχεύων και των ατομικών τουσ φακϋλων, 

ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 2472/1997 για την προςταςύα των 

προςωπικών δεδομϋνων. 

 Γνωρύζουν και αποδϋχονται την απαγόρευςη οποιαςδόποτε μορφόσ 

παρενόχληςησ (λεκτικόσ, ςωματικόσ, ςεξουαλικόσ, θρηςκευτικόσ, 

φυλετικόσ, ψυχολογικόσ) μεταξύ  εξυπηρετούμενων ό  εξυπηρετούμενων 

και ςτελεχών τησ Δομόσ  



 

167 

 

 

 Εύναι υπεύθυνοι για τα προςωπικϊ τουσ αντικεύμενα και ςε περύπτωςη 

απώλειασ τα μϋλη του προςωπικού δεν φϋρουν καμύα ευθύνη. Οφεύλουν να 

ςϋβονται τουσ υπαλλόλουσ, τουσ εθελοντϋσ, τουσ ϊλλουσ ωφελούμενουσ, 

καθώσ και τουσ χώρουσ του Κϋντρου. 

 Εύναι υποχρεωμϋνοι να προςϋρχονται αυτοπροςώπωσ ςτο Κϋντρο για τη 

λόψη των παρεχόμενων υπηρεςιών εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που 

τεκμηριώνεται επαρκώσ η αδυναμύα τουσ. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, 

διορύζουν και εξουςιοδοτούν πληρεξούςιο αντιπρόςωπό τουσ. 

 Εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοι για τη φύλαξη τησ βεβαύωςησ ό τησ κϊρτασ 

με το μοναδικό αριθμό αναφορϊσ που τουσ διατύθεται από το Κϋντρο για 

την εξυπηρϋτηςό τουσ.  

 Η βεβαύωςη ό η κϊρτα ανόκει αποκλειςτικϊ ςτο δικαιούχο που 

αναγρϊφεται ςε αυτό και απαγορεύεται η μεταβύβαςό τησ ςε οποιοδόποτε 

ϊλλο πρόςωπο, εκτόσ του ςυνδικαιούχου, ο οπούοσ θα μπορεύ να οριςθεύ με 

υπεύθυνη δόλωςη του κύριου δικαιούχου. ε περύπτωςη απώλειασ εύναι 

υποχρεωμϋνοι να ενημερώςουν το Κϋντρο. 

 Οφεύλουν να προςκομύζουν οποιοδόποτε τυχόν δικαιολογητικό τούσ 

ζητηθεύ από την αρμόδια υπηρεςύα, το οπούο η ύδια δεν μπορεύ να 

προμηθευτεύ ηλεκτρονικϊ ό με ϊλλο τρόπο βϊςει τησ κεύμενησ νομοθεςύασ. 

ε περύπτωςη μη προςκόμιςησ, ενδϋχεται να εξαιρεθούν από προγρϊμματα 

των οπούων οφεύλουν να τηρούν τισ προώποθϋςεισ και να μην καταςτούν 

ωφελούμενοι 

 

7. Ραρακολοφκθςθ εξυπθρετοφμενων και ωφελουμζνων  

Η παρακολούθηςη των ατόμων που εξυπηρετούνται ςτα Κϋντρα Κοινότητασ, των 

ωφελουμϋνων από ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ (ψυχοκοινωνικό υποςτόριξη και 

ςυμβουλευτικό, ςυμπλόρωςη αιτόςεων κ.α.) και όςων παραπϋμπονται  ςε ϊλλεσ 

υπηρεςύεσ του Δόμου (π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλεύο, Τπνωτόριο) θα γύνεται μϋςω 

του πληροφοριακού ςυςτόματοσ υποςτόριξησ.  

Παρϊλληλα, θα εύναι δυνατό η παρακολούθηςη λόψησ επιδομϊτων/παροχών 

(Πρόνοια, ΚΕΑ, ΣΕΒΑ κ.λπ.)  

Προβλϋπεται επύςησ, η διαςύνδεςη τησ ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ με φορεύσ και 

προγρϊμματα (ΟΑΕΔ, Δια Βύου Μϊθηςη, ΚΕΑ κ.λπ.), ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η 

επιτόπου ςυμπλόρωςη αιτόςεων ό/και η ϊμεςη παραπομπό των ωφελουμϋνων. 
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Άρκρο 4. Διοικθτικι και Οικονομικι Οργάνωςθ του  

Κζντρου Κοινότθτασ 

 

8. Διοικθτικι οργάνωςθ του Κζντρου Κοινότθτασ 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ με το/τα Παρϊρτημα/τα αυτού υπϊγεται διοικητικϊ, 

οικονομικϊ και θεςμικϊ ςτο Δόμο ………………………………. ό ςτη 

………………………………………(Υορϋα Τλοπούηςησ)  και ανόκει οργανωτικϊ ςτην  

Κοινωνικό  Τπηρεςύα  του Δόμου ……………………………………………., η οπούα αςκεύ 

εποπτεύα και ϋλεγχο ςτη λειτουργύα του Κϋντρου και με την  οπούα βρύςκεται ςε 

διαρκό ςυνεργαςύα για την καλύτερη εξυπηρϋτηςη του πληθυςμού. 

 

Ο Δόμοσ59 ωσ φορϋασ υλοπούηςησ εύναι υπεύθυνοσ για την εύρυθμη λειτουργύα του 

Κϋντρου Κοινότητασ, για τη διαρκό και απρόςκοπτη ςυνεργαςύα του με την  

Κοινωνικό  Τπηρεςύα, για την παροχό αδειών του προςωπικού και για την τόρηςη 

του ωραρύου και των κανόνων υγιεινόσ και αςφϊλειασ. 

 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ υπόκειται ςε διοικητικό ϋλεγχο από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ του 

Δόμου και τησ αρμόδιασ Περιφϋρειασ. Σα ςτελϋχη του Κϋντρου υποχρεούνται  να 

παρϋχουν κϊθε πληροφορύα ςτα αρμόδια όργανα. 

 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ δύναται να διευρύνει τη δρϊςη του, εκτόσ των 

Παραρτημϊτων, και με Κινητϋσ Μονϊδεσ για τον εντοπιςμό και την εξυπηρϋτηςη 

ατόμων απομακρυςμϋνων περιοχών. 

Η  Κινητό Μονϊδα, διοικητικϊ ανόκει ςτο Κϋντρο Κοινότητασ και θα εποπτεύεται 

από την Κοινωνικό Τπηρεςύα που εποπτεύει και το Κϋντρο Κοινότητασ. 

 

9. Ρόροι του Κζντρου Κοινότθτασ 

                                                           
59

 ι το νομικό πρόςωπο του Διμου  
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Οι πόροι του Κϋντρου Κοινότητασ προϋρχονται από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό 

Σαμεύο ςτο πλαύςιο του Θεματικού τόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρηςιακών 

Προγραμμϊτων (ΠΕΠ) του ΕΠΑ 2014-2020. Δύναται να αξιοποιηθούν πόροι από 

χορηγύεσ ό και δωρεϋσ. 

Οι υπηρεςύεσ που παρϋχονται από το Κϋντρο προσ τουσ ωφελούμενουσ εύναι 

δωρεϊν.  

 

 

Άρκρο 5 . Οργάνωςθ και λειτουργία 

 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ  λειτουργεύ ςτο πλαύςιο του Ε.Π «………………………………..»  και 

ϋχει ςυςταθεύ με βϊςη το Ϊρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΥΕΚ 21/Α) «Μϋτρα για την 

επιτϊχυνςη του κυβερνητικού ϋργου και ϊλλεσ διατϊξεισ» και τη ςχετικό ΚΤΑ. 

Διοικητικϊ Τπεύθυνοσ για το Κϋντρο εύναι  ο/η Προώςτϊμενοσ/η τησ Κοινωνικόσ 

Τπηρεςύασ ό Δ/νςησ Κοινωνικόσ Προςταςύασ του Δόμου.  

το Κϋντρο υπϊρχουν αναρτημϋνεσ ςε ευδιϊκριτο ςημεύο και ευανϊγνωςτα 

διατυπωμϋνεσ, αφενόσ οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ, αφετϋρου τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ.  

Η εξυπηρϋτηςη των ωφελούμενων γύνεται μϋςω ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ 

καταγραφόσ, το οπούο διαςυνδϋεται με τα αντύςτοιχα ςυςτόματα ςυνεργαζόμενων 

φορϋων και υπηρεςιών που εφαρμόζουν προγρϊμματα ςε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επύπεδο.  

Σο Κϋντρο Κοινότητασ εύναι υποχρεωμϋνο να καταγρϊφει ηλεκτρονικϊ τον/την κϊθε 

ωφελούμενο/η με ςκοπό τη ςυγκϋντρωςη επαρκών δεδομϋνων που: α) θα 

εξαςφαλύζουν την καλύτερη εξυπηρϋτηςό του με γνώμονα πϊντα το ςεβαςμό των 

δικαιωμϊτων και τησ προςωπικότητϊσ του και β) θα καλύπτουν τισ απαιτόςεισ 

παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ που θα προκύπτουν από το εθνικό και κοινοτικό 

κανονιςτικό πλαύςιο.   

Η υποςτόριξη τησ λειτουργύασ του Κϋντρου γύνεται από το προςωπικό, το οπούο 

δύναται να ςυνεπικουρεύται από ομϊδα εθελοντών, η οπούα θα δημιουργηθεύ γι΄ αυτό 

το ςκοπό, ό / και φοιτητών ςε πρακτικό ϊςκηςη.  

Ο Δόμοσ θα ορύςει τα πεδύα, ςτα οπούα θα απαςχολούνται οι εθελοντϋσ, το προφύλ 

τουσ και τισ διαδικαςύεσ εκπαύδευςησ και ϋνταξόσ τουσ ςτισ δραςτηριότητεσ του 

Κϋντρου, ενώ θα τηρεύ ςχετικό αρχεύο. 

Σόςο οι εθελοντϋσ, όςο και οι αςκούμενοι, θα πρϋπει να ενεργούν αυςτηρϊ υπό τουσ 

όρουσ που τύθενται από το υντονιςτό του Κϋντρου και υπό την εποπτεύα των 
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πιςτοποιημϋνων εργαζομϋνων αυτού καθώσ και τησ Κοινωνικόσ Τπηρεςύασ ό 

Διεύθυνςησ του Δόμου. ε καμύα περύπτωςη δεν μπορούν να πιςτοποιηθούν και να 

ϋχουν πρόςβαςη ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα καταγραφόσ και διαςύνδεςησ των 

εξυπηρετούμενων.   

 

 

Άρκρο 6. Συνεργαςία του Κζντρου Κοινότθτασ με τθν 

Κοινωνικι Υπθρεςία 

υντονύςτρια και εποπτεύουςα αρχό για το Κϋντρο Κοινότητασ, ςύμφωνα με την 

αρμόδια ΚΤΑ, εύναι η  Κοινωνικό Τπηρεςύα60  του Δόμου. 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ ωσ ξεχωριςτό μονϊδα τησ Κοινωνικόσ Τπηρεςύασ του οικεύου 

Δόμου λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ και υποςτηρικτικϊ ωσ προσ αυτόν. το πλαύςιο 

των αρμοδιοτότων που ϋχουν περιγραφεύ τόςο ςτην ΚΤΑ όςο και ςτον Οδηγό 

Εφαρμογόσ το Κϋντρο Κοινότητασ εύναι υποχρεωτικό και ταυτόχρονα αναγκαύο να 

λειτουργόςει παρϊλληλα, επϊλληλα και ενιςχυτικϊ με την Κοινωνικό Τπηρεςύα.  

το ωσ ϊνω πλαύςιο μπορούμε ςχηματικϊ να διακρύνουμε δύο (2) περιπτώςεισ 

επύπεδων ςυνεργαςύασ του Κϋντρου Κοινότητασ με την Κοινωνικό Τπηρεςύα:  

 την περύπτωςη που ο Ο.Σ.Α. ϋχει ςτελεχωμϋνη Κοινωνικό Τπηρεςύα, το Κϋντρο 

θα λειτουργόςει υποςτηρικτικϊ ςύμφωνα με τα όςα περιγρϊφονται ςτην 

αρμόδια ΚΤΑ. 

 την περύπτωςη που ο Ο.Σ.Α. ϋχει υποςτελεχωμϋνη  Κοινωνικό Τπηρεςύα, ό ςτην 

περύπτωςη που δεν υπϊρχει καθόλου κοινωνικό υπηρεςύα, το Κϋντρο  θα 

κληθεύ να καλύψει το κενό τησ υποδοχόσ, ενημϋρωςησ και διαςύνδεςησ των 

πιθανών ωφελούμενων με φορεύσ και προγρϊμματα κοινωνικόσ προςταςύασ. 

 

 

Άρκρο 7. Ωράριο λειτουργίασ 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ  λειτουργεύ καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋτουσ, πϋντε (5) ημϋρεσ 

την εβδομϊδα από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό, επύ οκταώρου βϊςεωσ και ςυγκεκριμϋνα, 

από τισ 8.00 πμ – 16.00μμ. 
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 Διεφκυνςθ/τμιμα/ γραφείο  ςφμφωνα με να με το οργανόγραμμα του Διμου   
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Η Κινητό Μονϊδα θα παρϋχει τισ υπηρεςύεσ τησ από τισ ………………………………….. 

Σο Παρϊρτημα τόριξησ ΡΟΜΑ θα λειτουργεύ από …………………………………………… 

Σο Παρϊρτημα Ϋνταξησ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ θα λειτουργεύ από ………………………………. 

 

Σο ωρϊριο λειτουργύασ δύναται να επεκτεύνεται και κατϊ τισ απογευματινϋσ ώρεσ με 

Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου ό του Δ του ……………………………… (Υορϋα 

υλοπούηςησ), με βϊςη τη δυναμικότητα του Κϋντρου και των Παραρτημϊτων του, 

όπου υφύςτανται, αλλϊ και των τοπικών αναγκών.  

Με Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου61 και εφόςον κϊτι τϋτοιο εύναι εφικτό από 

τον αριθμό του προςωπικού που απαςχολεύται ςτο Κϋντρο, δύναται να εφαρμόζεται 

κυλιόμενο ωρϊριο απαςχόληςησ του προςωπικού (βϊρδιεσ) προκειμϋνου να 

διαςφαλιςτεύ η μϋγιςτη αποτελεςματικότητα τησ δομόσ και η καλύτερη κϊλυψη των 

αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυςμού.  

Σα Παραρτόματα για ΡΟΜΑ ό/και για Μετανϊςτεσ και Δικαιούχουσ Διεθνούσ 

Προςταςύασ, μπορούν να λειτουργούν με ευϋλικτο ωρϊριο  προκειμϋνου να εύναι 

δυνατό η ανϊπτυξη δραςτηριοτότων όπωσ π.χ. δημιουργικό απαςχόληςη, ςύςταςη 

ομϊδων κινητοπούηςησ του πληθυςμού, ημερύδεσ ό λοιπϋσ απογευματινϋσ 

δραςτηριότητεσ.  

ε κϊθε περύπτωςη η απαςχόληςη του προςωπικού δε θα υπερβαύνει τισ ςαρϊντα (40) 

ώρεσ την εβδομϊδα.  

Σο Κϋντρο διακόπτει τη λειτουργύα του κατϊ τισ επύςημεσ αργύεσ του κρϊτουσ και του 

Δόμου (τοπικϋσ εορτϋσ ό θρηςκευτικϋσ αργύεσ). 

Η πιθανό υπερωριακό απαςχόληςη του προςωπικού, δεν αποτελεύ επιλϋξιμη δαπϊνη 

ςτο πλαύςιο τησ ςυγχρηματοδοτούμενησ Πρϊξησ από το ΕΚΣ. 

Σο ωρϊριο δύναται να τροποποιηθεύ μόνο με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου (ή 

Διοικητικού υμβουλίου) και πϊντωσ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ  

νομοθεςύασ. 

 

 

Άρκρο 8. Στελζχωςθ του Κζντρου - προςωπικό 

 

                                                           
61

 ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε περίπτωςθ που ο φορζασ υλοποίθςθσ είναι  Νομικό προςϊπου  
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το άρθρο αυτό, θα υπάρχει ςυγκεκριμένη περιγραφή του προςωπικού που έχει 
προςληφθεί ςτο Κέντρο Κοινότητασ ςύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαςη του 
ΠΕΠ και με όςα περιγράφονται ςτην ΚΤΑ. 
  

      Σο Κϋντρο ςτελεχώνεται με  

         α.  Επιςτημονικό προςωπικό ……. 

         β.  Διοικητικό προςωπικό …… 

 γ. Προςωπικό καθαριότητασ, αςφϊλειασ ……..  

 

Σο Κέντρο, μέςω του φορέα υλοποίηςησ, δύναται να απαςχολήςει προςωπικό με 
ύμβαςη Έργου ή κατ’ αποκοπή ή με απόςπαςη, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του (πχ. 
νομικέσ υπηρεςίεσ, υπηρεςίεσ υγείασ). 
Επίςησ, για την αςφάλεια και την καθαριότητα του Κέντρου δύναται να 
απαςχολήςει προςωπικό είτε με υμβάςεισ Εργαςίασ είτε με υμβάςεισ Έργου, 
ςύμφωνα με τισ διατάξεισ τησ κείμενησ νομοθεςίασ.  

την περίπτωςη που ςτο Δήμο υφίςταται ήδη «Κέντρο τήριξησ ΡΟΜΑ και 
Ευπαθών Ομάδων» αυτό παραμένει ωσ Παράρτημα του Διευρυμένου Κέντρου. 
την περίπτωςη που ςτο Κέντρο τήριξησ ΡΟΜΑ υπάρχει εργαζόμενοσ με 
ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, αυτόσ δύναται να αναλάβει το ςυντονιςμό 
του Κέντρου Κοινότητασ.  

υντονιςτόσ του Κϋντρου Κοινότητασ ωσ βαςικόσ υπεύθυνοσ για την 

υλοπούηςη των προγραμμϊτων, των δρϊςεων και των παρεχόμενων υπηρεςιών 

καθώσ και των ωρών λειτουργύασ του Κϋντρου θα εύναι Κοινωνικόσ Λειτουργόσ.  

Αν ςτο Κϋντρο τόριξησ ΡΟΜΑ εύναι όδη ςυντονιςτόσ Κοινωνιολόγοσ ό  ϊλλοσ 

Κοινωνικόσ Επιςτόμονασ τότε παραμϋνει, λόγω εμπειρύασ ωσ ςυντονιςτόσ του 

ωσ ϊνω Κϋντρου. ε κϊθε περύπτωςη ο αρμόδιοσ Ο.Σ.Α. ϋχει την ευθύνη για τον 

τρόπο κϊλυψησ των αναγκών και του Κϋντρου Κοινότητασ και του 

Παραρτόματόσ του και όταν κρύνει απαραύτητο μπορεύ να αυξόςει τον αριθμό 

των απαςχολούμενων από τισ προβλεπόμενεσ ςτην ΚΤΑ ειδικότητεσ ανϊλογα 

με τισ τοπικϋσ ανϊγκεσ και τισ ςυνθόκεσ,  χωρύσ όμωσ η δαπϊνη αυτό να εύναι 

επιλϋξιμη από την ςυγχρηματοδοτούμενη πρϊξη.  

Για τη ςτελϋχωςη (αριθμόσ και ειδικότητεσ) των Παραρτημϊτων  Ϋνταξησ 

Μεταναςτών και των Κινητών Μονϊδων υπεύθυνοσ εύναι ο αρμόδιοσ ΟΣΑ και 

ςε κϊθε περύπτωςη η κϊλυψη θα γύνεται από τισ προβλεπόμενεσ ςτην ΚΤΑ 

ειδικότητεσ. 

ε εξαιρετικϊ ςπϊνιεσ περιπτώςεισ, όπωσ πολυόμερη απουςύα ςτελϋχουσ  και 

κατόπιν απόφαςησ του Δημοτικού υμβουλύου ό του Δ.. του φορϋα 

υλοπούηςησ αν εύναι ϊλλοσ από το Δόμο, υπϊρχει η δυνατότητα μετακύνηςησ 

του όδη υπϊρχοντοσ προςωπικού από ςυναφεύσ δομϋσ και υπηρεςύεσ του 

φορϋα υλοπούηςησ που διαθϋτουν αντύςτοιχεσ ειδικότητεσ, οι οπούεσ  

προβλϋπονται από την ΚΤΑ. 
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κόπιμο εύναι, όπου καθύςταται δυνατό, να απαςχολούνται και ϊτομα από τισ 

ευπαθεύσ ομϊδεσ του πληθυςμού, καθώσ και εθελοντϋσ, με βϊςη τισ οδηγύεσ και 

κατευθύνςεισ του τακτικού προςωπικού και την εποπτεύα του υντονιςτό του 

Κϋντρου. 

Σο απαιτούμενο προςωπικό του Κϋντρου θα προςλαμβϊνεται με τισ διαδικαςύεσ και 

τα κριτόρια που προβλϋπονται από το ΑΕΠ και τη ςχετικό ΚΤΑ. 

Σο ςύνολο του προςωπικού του Κϋντρου εύναι επιφορτιςμϋνο με τισ αρμοδιότητεσ 

που απαιτούνται για την ολοκλόρωςη των Παραδοτϋων του Ϋργου ό του Τποϋργου 

ωσ δομό ςυγχρηματοδοτούμενου προγρϊμματοσ, όπωσ περιγρϊφεται ςτο ςχετικό 

Οδηγό Εφαρμογόσ και Λειτουργύασ των Κϋντρων Κοινότητασ. 

 

Άρκρο 9: Κακικοντα & Αρμοδιότθτεσ  προςωπικοφ 

 

10. Αρμοδιότθτεσ ςτελεχϊν Κζντρου Κοινότθτασ   

     υντονιςτήσ (Κοινωνικόσ Λειτουργόσ)  

› Ϋχει την ευθύνη τόρηςησ του χεδύου Λειτουργύασ (επιχειρηςιακό πλϊνο) του 
Κϋντρου  

› Ϋχει την ευθύνη ςυντονιςμού του προςωπικού για τη λειτουργύα του Κϋντρου, 
με ςκοπό την επύτευξη των ςτόχων  

› Ϋχει εν γϋνει την ευθύνη τησ εύρυθμησ λειτουργύασ του Κϋντρου και τησ τόρηςησ 
ωραρύου  

› Ϋχει την ευθύνη ςυγκϋντρωςησ και τόρηςησ των ςτατιςτικών και 
απολογιςτικών ςτοιχεύων από κϊθε μϋλοσ του προςωπικού του Κϋντρου. 
Επύςησ, ϋχει την ευθύνη διαφύλαξησ τησ αςφϊλειασ, εμπιςτευτικότητασ και του 
απορρότου των τηρουμϋνων ςτοιχεύων  

› υντονύζει, μϋςα από διαδικαςύεσ ςυνεργαςύασ, και γενικευμϋνησ ςυμμετοχόσ, τισ 
δρϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ και ενημϋρωςησ τησ κοινότητασ (διοργϊνωςη 
ημερύδων, διαλϋξεων, ϋκδοςη ενημερωτικών φυλλαδύων κ.λπ.)  

› υγκεντρώνει και αξιολογεύ δεδομϋνα από το προςωπικό για τισ δρϊςεισ και τισ 
δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν και προτεύνει διορθωτικϋσ ενϋργειεσ  

› Ϋχει την ευθύνη τόρηςησ των απαραύτητων βιβλύων όπωσ αναφϋρονται ςτο 
αντύςτοιχο τμόμα.  

› Ϋχει την ευθύνη τόρηςησ των κανόνων δημοςιότητασ . Ϋχει την ευθύνη ϋκδοςησ 
ενημερωτικού εντύπου ο ό ηλεκτρονικού υλικού. 
 

 

      Χυχολόγοσ  

› Αναλαμβϊνει την υποδοχό & διαχεύριςη περιςτατικών που χρόζουν 
ψυχολογικόσ ςτόριξησ 
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› υμβϊλλει ςτη διϊγνωςη και διενεργεύ ψυχολογικϋσ αξιολογόςεισ (τεςτ κι ϊλλεσ 
μεθόδουσ ψυχολογικόσ εκτύμηςησ)  

› Αναλαμβϊνει την αρμοδιότητα παροχόσ ψυχολογικόσ ςτόριξησ μϋςα από 
ατομικϋσ και ομαδικϋσ ςυνεδρύεσ καθώσ επύςησ και ςυνεδρύεσ οικογϋνειασ όπου 
απαιτεύται (π.χ. θύλακεσ ΡΟΜΑ)  

› υνεργϊζεται με τουσ αντιπροςώπουσ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Δια Βύου 
Μϊθηςησ και Νϋασ Γενιϊσ για την αξιοπούηςη υφιςτϊμενων δρϊςεων 
ψυχολογικόσ ςτόριξησ για τουσ ωφελούμενουσ του Κϋντρου Κοινότητασ  

› υνεργϊζεται με το υπόλοιπο προςωπικό του ΚΚ και τησ Κοινωνικόσ Τπηρεςύασ 
του Δόμου για τον προςδιοριςμό και κϊλυψη των αναγκών και των 
ψυχοκοινωνικών προβλημϊτων των ωφελουμϋνων  

› υμμετϋχει ςε προγρϊμματα αγωγόσ ψυχικόσ υγεύασ καθώσ και ςε θϋματα 
ευαιςθητοπούηςησ για τον πληθυςμό ςτόχο, ςτο πεδύο αυτό  

› Παραπϋμπει τουσ ωφελούμενουσ ςε αρμόδιουσ φορεύσ όταν αυτό κρύνεται 
αναγκαύο  

› υνεργϊζεται με το προςωπικό του κϋντρου και του Σμόματοσ Κοινωνικόσ 
Πολιτικόσ και Δ/ςησ Κοινωνικόσ Προςταςύασ, Παιδεύασ και Πολιτιςμού καθώσ 
και με όποια ϊλλη δομό 

› υνεργϊζεται με την Τπηρεςύα ό το φορϋα για την προώθηςη τησ εκπαύδευςησ 
των ενηλύκων, την προώθηςη και ςύνδεςη περιςτατικών με μονϊδεσ ψυχικόσ 
υγεύασ, όπου αυτό κριθεύ ςκόπιμο  

› υνεργϊζεται με τον διαμεςολαβητό του Παραρτόματοσ ΡΟΜΑ και ΚΕΜ ςτισ 
ομϊδεσ υποςτόριξησ γυναικών, εφόβων, γονϋων κτλ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ 
των ςυγκεκριμϋνων ομϊδων ςτόχου (ΡΟΜΑ, Μετανϊςτεσ, Πρόςφυγεσ)  

› υνεργϊζεται με το ςτϋλεχοσ που αςχολεύται με τη μαθηςιακό ςτόριξη για τισ 
ανϊγκεσ των ομϊδων των παιδιών  

› Ϋχει την ευθύνη τόρηςησ βιβλύου/ ειςαγωγόσ ςτοιχεύων ςτο πληροφοριακό 
ςύςτημα, με το ιςτορικό, τα ςυμπερϊςματα και τα αποτελϋςματα τησ 
ψυχολογικόσ αξιολόγηςησ από κϊθε ςυνεδρύα. 

 

Διοικητικόσ Τπάλληλοσ  

Ο διοικητικόσ υπϊλληλοσ ςυνεργϊζεται με τον υπεύθυνο του Κϋντρου Κοινότητασ 
και του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ του Δόμου καθώσ και υπόλοιπα ςτελϋχη 
(Κϋντρο Κοινότητασ  και Σμόματοσ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ), υποςτηρύζοντασ 
διοικητικϊ το κϋντρο, αναλαμβϊνοντασ την:  
› Αρχειοθϋτηςη, (ϋντυπη και ηλεκτρονικό)  
› Δακτυλογρϊφηςη και επεξεργαςύα κειμϋνων  
› Ϋκδοςη αντιγρϊφων-φωτοτυπιών  
› Προετοιμαςύα εντύπων και παρουςιϊςεων του Κϋντρου  
› Καταχώρηςη ςτοιχεύων και επεξεργαςύα αποτελεςμϊτων, ερευνών που 

εκπονούν τα ςτελϋχη του Κϋντρου  
› Ηλεκτρονικό αλληλογραφύα του Κϋντρου  
› Παρακολούθηςη – ενημϋρωςη ιςτοςελύδασ τησ δομόσ, ό την παροχό ςτοιχεύων 

για την ενημϋρωςη τησ ιςτοςελύδασ του ΟΣΑ αναφορικϊ με τισ δραςτηριότητεσ 
του Κϋντρου (υπηρεςύεσ, εκδηλώςεισ, προςκλόςεισ κ.λπ.)  
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› Διεκπεραιώςεισ ΕΛΣΑ και courier 
› Επιμϋλεια αποςτολόσ ομαδικών επιςτολών - προςκλόςεισ  
› Τποδοχό και εςωτερικό προώθηςη αιτόςεων  
› Προετοιμαςύα ςυναντόςεων  
› υνεννόηςη με προμηθευτϋσ  
› Καταχώρηςη ςτοιχεύων που υποδεικνύονται από τον υπεύθυνο του Κϋντρου και 

τα ςτελϋχη- τόρηςη ηλεκτρονικών αρχεύων. 
› ύνταξη εξοδολογύων, παρουςιολογύων και τόρηςη αρχεύου 

υμμετϋχει ςε δρϊςεισ για την προςϋλκυςη χορηγών, εθελοντών και τη διαςύνδεςη 
με την κοινότητα. Σηρεύ το αρχεύο εθελοντών και ενημερώνει το βιβλύο δωρεών. 

Επιςημαύνεται ότι, όςεσ από τισ προαναφερθϋντεσ εργαςύεσ που ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη 
με τον προςερχόμενο ςτο Κϋντρο ωφελούμενο, δεν αποτελούν αποκλειςτικό 
καθόκον του Διοικητικού υπαλλόλου, θα υλοποιούνται ςε ςυνεργαςύα με τον 
υπεύθυνο και τα υπόλοιπα ςτελϋχη του Κϋντρου (π.χ. υποδοχό αιτόςεων, τόρηςη 
ηλεκτρονικού αρχεύου).  

Επύςησ, ςε περύπτωςη ϋλλειψησ διοικητικού υπαλλόλου, τα καθόκοντα αυτϊ θα 
καλύπτονται από τα υπόλοιπα ςτελϋχη του Κϋντρου.  

 

  τέλεχοσ για θέματα προώθηςησ ςτην απαςχόληςη  

› Ενημερώνει για πιθανϊ ςεμινϊρια, θϋςεισ εργαςύασ, επιδοτούμενα προγρϊμματα 
του ΟΑΕΔ, ΕΠΑ, κ.λπ. 

› υνεργϊζεται με ϊλλα ςτελϋχη του κϋντρου ςτην ανύχνευςη αναγκών που 
παρουςιϊζονται (π.χ. ταχύρρυθμη εκπαύδευςη ςτην γλώςςα, διαδικαςύεσ 
δημιουργύασ επιχεύρηςησ, ϋκδοςη αδειών οδόγηςησ )  

› Αναπτύςςει και διατηρεύ επαφό με εργοδότεσ και την αγορϊ εργαςύασ εν γϋνει 
με ςτόχο την ϋνταξη των ανϋργων ατόμων ςε αυτό. 62 

› Τποςτηρύζει και κατευθύνει τα ωφελούμενα ϊτομα ςτη προςπϊθειϊ τουσ να 
ειςϋλθουν/επαναειςϋλθουν ςτην αγορϊ εργαςύασ και παρακολουθεύ την πρόοδό 
τουσ (ενδεικτικϊ: αναζότηςη εργαςύασ, ςύνταξη και αποςτολό βιογραφικού και 
ςυνοδευτικόσ επιςτολόσ, ςυνϋντευξη με δυνητικό εργοδότη)  

› Βοηθϊ ςτη δημιουργύα ςυνεταιριςμών/προωθεύ την ιδϋα τησ κοινωνικόσ 
οικονομύασ.  

 

Όλα τα ςτελϋχη του Κϋντρου υποχρεούνται να παραδύδουν τα ςτοιχεύα εκεύνα που 
απαιτούνται για την παρακολούθηςη τησ ςυνολικόσ πορεύασ του ϋργου 
(απολογιςμού) και τη ςυμπλόρωςη βϊςεων δεδομϋνων.  
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Όπωσ περιγρϊφεται ςτο κεφϊλαιο «Παρεχόμενεσ Τπηρεςύεσ» του Οδηγού (πεδύο Β. υνεργαςύα με 

Τπηρεςύεσ και Δομϋσ)  
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Επύςησ, ανϊλογα με τα θϋματα που χειρύζονται καθώσ και την κατανομό των 
αρμοδιοτότων:  

› ςυμπληρώνουν την ηλεκτρονικό φόρμα υποδοχόσ και καταγραφόσ των 
ωφελούμενων. 

› ςυμμετϋχουν ςε ςυναντόςεισ τησ ομϊδασ. 

› ςυμμετϋχουν ςε εκδηλώςεισ ευαιςθητοπούηςησ, ενημϋρωςησ, κ.λπ. 

› υποχρεούνται ςτη τόρηςη του απορρότου και των προςωπικών δεδομϋνων των 
περιςτατικών που διαχειρύζονται. 

› παύρνουν μϋροσ ςτισ ϋρευνεσ/καταγραφϋσ που απαιτούνται. 

 

11. Αρμοδιότθτεσ ςτελεχϊν Ραραρτιματοσ ΟΜΑ 

Κοινωνικόσ Λειτουργόσ / Κοινωνικόσ Επιςτήμονασ, επικεφαλήσ παραρτήματοσ ΡΟΜΑ 

Σο ϋργο του Κοινωνικού Λειτουργού/Κοινωνικού Επιςτόμονα που εύναι επικεφαλόσ 
του Παραρτόματοσ, πλϋον των ανωτϋρω, αφορϊ ςτην:  

› Καταγραφό, διερεύνηςη και αξιολόγηςη των κοινωνικών αναγκών του οικιςμού 
και τησ ομϊδασ ςτόχου με ϋμφαςη ςε ειδικϊ προβλόματα / ανϊγκεσ των ατόμων  

› Τποδοχό περιςτατικών (καταγραφό ςτοιχεύων)  
› Διαχεύριςη περιςτατικών (εξυπηρϋτηςη κοινωνικών, οικονομικών κ.α. 

αιτημϊτων), καταγραφό αιτημϊτων πληθυςμού  
› Παροχό υπηρεςιών ςυμβουλευτικού και υποςτηρικτικού χαρακτόρα  
› Ανϊπτυξη και αξιοπούηςη τησ εθελοντικόσ προςφορϊσ  
› υμβολό ςτην πρόληψη και αντιμετώπιςη κοινωνικοοικονομικών προβλημϊτων 

του ατόμου ό τησ οικογϋνειασ  
› Κοινωνικό εργαςύα με: α) ωφελούμενουσ, β) ομϊδεσ ωφελουμϋνων (οικογϋνεια 

κλπ.), γ) κοινότητα/ οικιςμό  
› υνοδεύα (όπου αυτό εύναι αναγκαύα)  
› Διαμεςολϊβηςη, πληροφόρηςη, ςύνδεςη με αρμόδιεσ υπηρεςύεσ  
› Διευκόλυνςη τησ πρόςβαςησ του ωφελούμενου ςε δημόςια αγαθϊ και 

υπηρεςύεσ. 

 

Επιςκέπτρια υγείασ / νοςηλευτήσ-τρια 

χεδιϊζει & αναπτύςςει δρϊςεισ για την προαγωγό τησ υγεύασ των ωφελουμϋνων, 
και ειδικότερα:  

› Παρακολουθεύ τη φαρμακευτικό αγωγό ςε ϊτομα που κρύνει ότι εύναι 
απαραύτητο  

› Παρϋχει νοςηλευτικϋσ ςυμβουλϋσ για την καλύτερη και ταχύτερη αποθεραπεύα 
των ατόμων  

› υμμετϋχει ςε προγρϊμματα αγωγόσ υγεύασ καθώσ και ςε θϋματα 
ευαιςθητοπούηςησ για τον πληθυςμό ςτόχο  

› υμμετϋχει ςτην καταγραφό τησ υγειονομικόσ κατϊςταςησ των ωφελουμϋνων  
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› Ενημερώνει κατ’ ϊτομο/ομαδικϊ (π.χ γυναύκεσ)/μαζικϊ για θϋματα υγεύασ  
› Διενεργεύ εμβολιαςμούσ ςε παιδιϊ & ενόλικεσ (ςε ςυνεργαςύα με ιατρό, όταν 

υπϊρχει)  
› Προγραμματύζει ραντεβού υγεύασ ςε νοςοκομεύα, ΙΚΑ κ.λπ. 
› Ενημερώνει τισ γυναύκεσ για θϋματα πρόληψησ και ςχετικϋσ ενϋργειεσ ό 

εξετϊςεισ (π.χ. οικογενειακόσ προγραμματιςμόσ/αντιςύλληψη, τεςτ ΠΑΠ) και 
τισ υποςτηρύζει για την επύςκεψό τουσ ςε νοςοκομεύα, ιατρούσ, διαγνωςτικϊ 
κϋντρα κ.λπ.)  

› Πραγματοποιεύ ενημερωτικϋσ επιςκϋψεισ κατ’ ούκον (ςε νεογϋννητα, νϋεσ 
μητϋρεσ, ςυγγενεύσ ηλικιωμϋνων κ.λπ.)  

› υνοδεύει ςε μονϊδεσ υγεύασ (όπου χρειϊζεται)  
› Πραγματοποιεύ προληπτικϋσ εξετϊςεισ (μϋτρηςη αρτηριακόσ πύεςησ, ςακχϊρου, 

χοληςτερύνησ κ.λπ.)  
› υνεργϊζεται με προγρϊμματα όπωσ το «Βοόθεια ςτο πύτι», «Κϋντρα 

Ημερόςιασ Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων», κ.λπ. για ειδικϊ περιςτατικϊ,  
› Σηρεύ ςτοιχεύα ατομικού φακϋλου - ιςτορικού. 

 

Διαμεςολαβητήσ63 

Ο Διαμεςολαβητόσ αποτελεύ ςημαντικό μϋλοσ τησ ομϊδασ των ςτελεχών του 
Διευρυμϋνου Κϋντρου με Παρϊρτημα ΡΟΜΑ και ωσ εκ τούτου ςυμμετϋχει ιςότιμα ςτο 
ςχεδιαςμό, την υλοπούηςη και την αξιολόγηςη των δρϊςεων, δεδομϋνου ότι ωσ μϋλοσ 
ό/και ςυνομιλητόσ τησ κοινότητασ των ωφελουμϋνων, εύναι ςε θϋςη να γνωρύζει τισ 
πραγματικϋσ ανϊγκεσ αυτών. το πλαύςιο αυτό υποςτηρύζει και καθοδηγεύ την ομϊδα 
των ςτελεχών του Κϋντρου Κοινότητασ ωσ προσ την παροχό των υπηρεςιών.  

Ειδικότερα, ο Διαμεςολαβητόσ ςυνεργϊζεται με τισ λοιπϋσ ειδικότητεσ του Κϋντρου, 
για:  

› Ση δημιουργύα και εξαςφϊλιςη μύασ ςχϋςησ εμπιςτοςύνησ και ανοικτού 
διαλόγου μεταξύ των μελών τησ Κοινότητασ ΡΟΜΑ και των ςτελεχών του 
Κϋντρου 

› Ση δύκαιη και αμερόληπτη παροχό των υπηρεςιών του Κϋντρου  
› Σην πληροφόρηςη των ςτελεχών του Κϋντρου για ζητόματα που αφορούν 

ςτουσ ωφελούμενουσ, υπό το πρύςμα τησ προςταςύασ των προςωπικών 
δεδομϋνων  

› Σην ϋγκαιρη ενημϋρωςη των ωφελουμϋνων ςχετικϊ με τισ προγραμματιςμϋνεσ 
ενϋργειεσ του Κϋντρου, αλλϊ και ευρύτερα δρϊςεων που αφορούν ςτουσ ύδιουσ  

› Ση διευκόλυνςη και ενδυνϊμωςη τησ επικοινωνύασ και των επαφών μεταξύ τησ 
Κοινότητασ ΡΟΜΑ και των δημόςιων/δημοτικών οργανιςμών και υπηρεςιών 

                                                           
63

Εκτεταμϋνη αναφορϊ ςτο ρόλο και τα καθόκοντα του διαμεςολαβητό γύνεται ςτο εγχειρύδιο για την 

Τποςτόριξη τησ Λειτουργύασ των Ιατροκοινωνικών Κϋντρων για Ρομϊ τησ ΜΟΔ Α.Ε. www.mou.gr 
(Ηλεκτρονικό βιβλιοθόκη/Εκδόςεισ και εργαλεύα ΜΟΔ/Εγχειρύδια/Εγχειρύδιο για την υποςτόριξη τησ 
λειτουργύασ των Ιατροκοινωνικών Κϋντρων για Σςιγγϊνουσ)  
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(ςχετικϊ με την εκπαύδευςη, την υγεύα, την απαςχόληςη, τισ αςτικϋσ υποθϋςεισ 
και διεκπεραιώςεισ, κ.λπ.).  

    

    κόπιμο εύναι να διαθϋτει:  

 Επικοινωνιακϊ προςόντα και ικανότητα διαπραγμϊτευςησ  

 τοιχειώδεισ γραμματικϋσ γνώςεισ ,  

καθώσ και να ϋχει ςυμμετϊςχει ό να ςυμμετϊςχει ςε επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια που 
αφορούν ςτην κοινωνικό διαμεςολϊβηςη (π.χ. εκπαύδευςη διαμεςολαβητό από τα 
προγρϊμματα ROMED). 

 

τέλεχοσ για τη μαθηςιακή ςτήριξη και την εναςχόληςη παιδιών  

Σο εν λόγω ςτϋλεχοσ προβαύνει ςτισ παρακϊτω ενϋργειεσ, ςε ςυνεργαςύα με τισ 
δρϊςεισ του ΕΠΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ και του Τπ. Παιδεύασ.  

› Εντοπύζει και καταγρϊφει τα προβλόματα ςτη ςχολικό ϋνταξη των παιδιών τησ 
ομϊδασ ςτόχου  

› Υροντύζει για την προώθηςη ςτην εκπαύδευςη (π.χ. πραγματοποιεύ επιςκϋψεισ 
πόρτα - πόρτα ςε οικογϋνειεσ των παιδιών που πρϋπει να εγγραφούν ςτη 
δημόςια εκπαύδευςη (νηπιαγωγεύο μϋχρι γυμνϊςιο))  

› υμβϊλει ςτην επύλυςη εκκρεμοτότων για την εγγραφό των παιδιών ςτο 
ςχολεύο (ςυνεργαςύα με ςτελϋχη του Κϋντρου),  

› υνοδεύει παιδιϊ ςτο ςχολεύο (όπου απαιτεύται)  
› Υροντύζει για μαθόματα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ, εύτε ο ύδιοσ, εύτε 

παραπϋμποντασ ςε ανϊλογεσ δρϊςεισ ϊλλου φορϋα (π.χ. Τπ. Παιδεύασ)  
› Διοργανώνει δρϊςεισ δημιουργικόσ απαςχόληςησ  
› Διοργανώνει μουςικϊ, θεατρικϊ και ϊλλα εργαςτόρια  
› Ϋχει την ευθύνη τόρηςησ βιβλύου παρουςιών – καταγραφόσ δραςτηριοτότων.  
› υνεργϊζεται με τουσ εκπαιδευτικούσ των ςχολεύων τησ περιοχόσ  
› υνεργϊζεται με φορεύσ που μπορούν να υποςτηρύξουν ζητόματα εκπαύδευςησ 

και μαθηςιακών δυςκολιών (π.χ. Δόμοσ, λοιπϋσ δομϋσ των Δόμων, φορεύσ που 
υλοποιούν εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα μϋςα από το ΕΠΕΑΕΚ κ.λπ.)  

› υνεργϊζεται με το εκπαιδευτικό προςωπικό για δρϊςεισ που αναπτύςςονται 
ςτο κϋντρο (για να αποφεύγεται η αλληλοεπικϊλυψη),  

› Οργανώνει ομϊδεσ παιδιών με κοινϊ εκπαιδευτικϊ ενδιαφϋροντα και ανϊγκεσ,  
› υνεργϊζεται με τουσ εκπαιδευτικούσ, τισ οικογϋνειεσ, και το ςυντονιςτό, για 

αντιμετώπιςη περιπτώςεων διαρροών από το ςχολεύο,  
› Μεριμνϊ για την ενημϋρωςη ενηλύκων ςε προγρϊμματα 

εκπαύδευςησ/απόκτηςησ απολυτηρύου κ.λπ.. 

 

Ιατρόσ ( όταν υφίςταται)  
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› Ϋχει τη ςυνολικό ευθύνη του ιατρεύου & των ιατρικών πρϊξεων (εμβολιαςμών, 
μετρόςεων κ.τ.λ.),  

› Αναλαμβϊνει την αρμοδιότητα παροχόσ πρωτοβϊθμιασ ιατρικόσ φροντύδασ 
ςτον πληθυςμό των ωφελουμϋνων  

› Προβαύνει ςε ιατρικό ϋλεγχο και διενεργεύ ιατρικϋσ εξετϊςεισ  
› Δημιουργεύ αρχεύο καταγραφόσ των καλυπτόμενων πληθυςμών ςε ςυνεργαςύα 

με το υπόλοιπο προςωπικό  
› υνεργϊζεται με το υπόλοιπο προςωπικό καθώσ και το ΚΕΕΛΠΝΟ για την 

υλοπούηςη επιδημιολογικόσ ϋρευνασ που να αφορϊ την καταγραφό των 
αναγκών, των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημϊτων τουσ  

› Σηρεύ για κϊθε ωφελούμενο που προςϋρχεται ςτο Κϋντρο όλα τα ςχετικϊ 
ϋντυπα όπωσ αναφϋρονται ςτο αντύςτοιχο κεφϊλαιο  

› Ϋχει την ευθύνη τησ εμβολιαςτικόσ κϊλυψησ και μπορεύ να εκτελεύ 
προγρϊμματα εμβολιαςμού ςε ςυνεργαςύα με το ΚΕΕΛ ό την αρμόδια Διεύθυνςη 
Τγιεινόσ τησ Νομαρχύασ όπου ανόκει ο Δόμοσ.  

› υνεργϊζεται με τη Δ.Τ.ΠΕ για την προμόθεια του Υαρμακεύου  
› υμμετϋχει ό/και ςυντονύζει ό/και ςυνεργϊζεται για την υλοπούηςη 

προγραμμϊτων αγωγόσ υγεύασ καθώσ και για υλοπούηςη δρϊςεων 
ευαιςθητοπούηςησ ςε θϋματα υγεύασ για τον πληθυςμό ςτόχο  

› Παραπϋμπει τουσ αςθενεύσ ςε αρμόδιουσ φορεύσ παροχόσ υγεύασ όταν αυτό 
κρύνεται απαραύτητο και προωθεύ την ενςωμϊτωςη του πληθυςμού ςτόχου ςτο 
Δημόςιο ύςτημα Τγεύασ.  

 

12. Αρμοδιότθτεσ ςτελεχϊν Ραραρτιματοσ ΚΕΜ  

υντονιςτήσ Κοινωνικόσ Λειτουργόσ 

Καταρτύζει ςε ςυνεργαςύα με τον υντονιςτό του Κϋντρου Κοινότητασ χϋδιο 
Λειτουργύασ του Παραρτόματοσ  

› Ϋχει την ευθύνη τόρηςησ του χεδύου Λειτουργύασ, ςυντονιςμού του 
προςωπικού για το ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη δρϊςεων ϋνταξησ 
μεταναςτών/δικαιούχων διεθνούσ προςταςύασ και την ςυνολικό ευθύνη 
εύρυθμησ λειτουργύασ του Παραρτόματοσ  

› Ϋχει την ευθύνη καταγραφόσ δεδομϋνων, επικαιροπούηςησ τησ βϊςησ 
δεδομϋνων του πληροφοριακού ςυςτόματοσ  

› Ϋχει την ευθύνη τόρηςησ ςτοιχεύων των δρϊςεων, των απαραύτητων βιβλύων, 
την τόρηςη τησ ςυνϋργειασ με ϊλλα προγρϊμματα/δρϊςεισ καθώσ και την 
ευθύνη τησ δημοςιότητασ,  

› Διοργανώνει δρϊςεισ ϋνταξησ μεταναςτών/προςφύγων και ϋχει την ευθύνη 
ανϊληψησ κοινωνικών ερευνών/ καταγραφών ςτο πεδύο.  

 

     Επιμϋρουσ αρμοδιότητεσ αποτελούν:  

› Η καταγραφό, αξιολόγηςη κοινωνικών αναγκών των ομϊδων-ςτόχου  
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› Η υποδοχό περιςτατικών και διαχεύριςό τουσ  
› Η παραπομπό περιςτατικών όπου χρειϊζεται / ςύνδεςη με αρμόδιεσ υπηρεςύεσ  
› Η ανϊπτυξη – αξιοπούηςη τησ εθελοντικόσ προςφορϊσ υπηρεςιών και αγαθών  
› Η κοινωνικό εργαςύα με ωφελούμενουσ των ομϊδων-ςτόχου 

(ατομικό/ςυλλογικό επύπεδο)  
› Οι ενϋργειεσ για ενεργοπούηςη του υμβουλύου Ϋνταξησ Μεταναςτών (ΕΜ). 

 

Διαπολιτιςμικόσ Μεςολαβητήσ / Διερμηνέασ  

Ο Διαπολιτιςμικόσ Μεςολαβητόσ διαδραματύζει κρύςιμο και απαραύτητο ρόλο τόςο 
ςτο ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη των δρϊςεων ϋνταξησ όςο και ςτην επικοινωνύα 
των ομϊδων ςτόχου με τη τοπικό κοινωνύα ώςτε να αποφεύγονται τυχόν 
ςυγκρούςεισ, παρανοόςεισ και κατϊ ςυνϋπεια ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ τουσ.  

Ειδικότερα ο διαπολιτιςμικόσ μεςολαβητόσ των ΚΕΜ εξαςφαλύζει:  

› Σην επικοινωνύα με τουσ αρμόδιουσ των Κ.Κ., ΚΕΜ και μεταναςτών και 
δικαιούχων διεθνούσ προςταςύασ  

› Ση δημιουργύα ςχϋςησ εμπιςτοςύνησ και διαλόγου μεταξύ των μελών των 
μεταναςτευτικών/προςφυγικών κοινοτότων και τησ τοπικόσ κοινωνύασ  

› Ση διευκόλυνςη τησ επικοινωνύασ και των επαφών των μεταναςτών με 
δημόςιουσ οργανιςμούσ, την τοπικό κοινωνύα και τουσ τοπικούσ φορεύσ (π.χ. 
Κϋντρο Κοινότητασ και λοιπϋσ Κοινωνικϋσ Τπηρεςύεσ, Τπηρεςύεσ ϋκδοςησ 
αδειών διαμονόσ)  

› Ση ςυμβολό ςτην εξϊλειψη αρνητικών ςτερεοτύπων, πολιτιςμικών 
παρεξηγόςεων και διακρύςεων και ευρύτερα ςτην ϋνταξη των ομϊδων ςτόχου 
ςτην τοπικό κοινωνύα  

› Σην εκ του ςύνεγγυσ επικοινωνύα με την ομϊδα ςτόχο ςτην περιοχό 
παρϋμβαςησ. 
 

Ο Διαπολιτιςμικόσ μεςολαβητόσ θα πρϋπει να ϋχει εμπειρύα και εξειδικευμϋνη 
κατϊρτιςη ςτη διαπολιτιςμικό μεςολϊβηςη, να ϋχει γνώςη όχι μόνο τησ ελληνικόσ αλλϊ 
και γλωςςών τησ ομϊδασ ςτόχου και γνώςη των κοινωνικών/πολιτιςμικών 
χαρακτηριςτικών τησ ομϊδασ ςτόχου. Σϋλοσ η επικοινωνιακό δεξιότητα και η 
διαπραγματευτικό ικανότητα κρύνονται απαραύτητα προςόντα.  

 

Νομικόσ  

Ο Νομικόσ παρϋχει ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ για θϋματα μεταναςτευτικόσ νομοθεςύασ 
/ δικαιούχων διεθνούσ προςταςύασ, περιπτώςεισ παραβύαςησ των ανθρωπύνων και 
οικονομικών – κοινωνικών δικαιωμϊτων των ομϊδων ςτόχου και διακρύςεων, 
ξενοφοβύασ ό ρατςιςμού και για εργαςιακϊ θϋματα.  

Επύςησ, ο Νομικόσ φροντύζει για προώθηςη περιςτατικών ςτο υνόγορο του 
Πολύτη/Παιδιού, και ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ και φορεύσ για την παιδικό προςταςύα, 
την προςταςύα θυμϊτων εμπορύασ ανθρώπων, ενδοοικογενειακόσ και ρατςιςτικόσ βύασ.  
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Αναλαμβϊνει επύςησ, την υποςτόριξη και ςυμβουλευτικό για τη ςύνταξη καταςτατικών 
για ςυλλόγουσ, οργανώςεισ μεταναςτών / προςφύγων.  

 

Χυχολόγοσ  

› Αναλαμβϊνει την υποδοχό και διαχεύριςη ό παραπομπό περιςτατικών.  
› Διενεργεύ ψυχολογικϋσ αξιολογόςεισ και παρϋχει ψυχολογικό ςτόριξη ςε ατομικό 

και οικογενειακό επύπεδο ςε ςυνεργαςύα με τον διαπολιτιςμικό μεςολαβητό.  
› Ανιχνεύει τραύματα που ςχετύζονται με την αναγκαςτικό εκτόπιςη, την εμπορύα 

και εκμετϊλλευςη ατόμων κυρύωσ γυναικών και ανηλύκων, εμπειρύεσ κακοπούηςησ, 
βαςανιςτηρύων, αναπηριών, φυλακύςεων, κοινωνικόσ απομόνωςησ και 
ςυναιςθηματικών διαταραχών και παρϋχει ςχετικό ςτόριξη ςε ςυνεργαςύα με 
κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ.  

› υνεργϊζεται με τον κοινωνικό λειτουργό, τον διαπολιτιςμικό μεςολαβητό και τον 
υπεύθυνο εκπαύδευςησ για την ςτόριξη και την ςυνδιαμόρφωςη ςχεδύων ζωόσ (life 
projects) για αςυνόδευτουσ ανόλικουσ.  

› τηρύζει εξαρτημϋνα ϊτομα και παραπϋμπει ςε ςχετικϋσ δομϋσ.  
› Καταγρϊφει το ψυχοκοινωνικό προφύλ και τισ ανϊγκεσ μεταναςτών/δικαιούχων 

διεθνούσ προςταςύασ, ςυνεργϊζεται με ϊλλουσ εργαζόμενουσ ςτα Κ.Ε.Μ. για 
δημιουργύα ολοκληρωμϋνησ εικόνασ ωφελούμενων, τηρεύ το ιςτορικό και τα 
ςυμπερϊςματα των ςυνεδριών, διαςφαλύζει το ιατρικό απόρρητο και τα 
προςωπικϊ δεδομϋνα των ωφελούμενων.  

 
 

Άρκρο 10. Χωροταξία – Κτιριακι Υποδομι –Εξοπλιςμόσ 

13. Χωροταξία – Κτιριακι Υποδομι 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ λειτουργεύ επύ τησ Οδού ……………………….αριθ. ….. .  

τεγϊζεται ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνο για το ςκοπό αυτό χώρο, αποτελούμενο, (κατ’ 

ελϊχιςτο), από: 

 ϋνα χώρο υποδοχόσ, αναμονόσ κοινού και διεκπεραύωςησ διοικητικών 

υποθϋςεων (γραμματεύα), ςτον οπούο θα ςτεγϊζεται ο ςυντονιςτόσ  

 ϋνα διακριτό χώρο για ατομικϋσ ςυνεντεύξεισ, ςυνεδρύεσ και παροχό υπηρεςιών 

ςυμβουλευτικόσ, χώρουσ υγιεινόσ – τουαλϋτεσ, για το προςωπικό και το κοινό. 

 αύθουςα δραςτηριοτότων για παιδιϊ προςχολικόσ και ςχολικόσ ηλικύασ, καθώσ 

και για ϋφηβουσ (εϊν ςτο Κϋντρο παρϋχονται υπηρεςύεσ δημιουργικόσ 

απαςχόληςησ και μαθηςιακόσ ςτόριξησ) 

 

την περίπτωςη Παραρτήματοσ ΡΟΜΑ, αυτό θα ήταν χρήςιμο να διαθέτει επιπλέον 

διακριτό Φώρο Ιατρείου, εφόςον προβλέπεται ιατρόσ. 
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την περίπτωςη Παραρτήματοσ Κέντρου Ένταξησ Μεταναςτών, αυτό θα ήταν 

χρήςιμο να διαθέτει επιπλέον – και εφόςον υπάρχει το αντίςτοιχο προςωπικό: 

 ϋνα γραφεύο Τποδοχόσ για το διαπολιτιςμικό μεςολαβητό 

 ϋνα ειδικό χώρο, για την πραγματοπούηςη παιδαγωγικών δραςτηριοτότων που 

ςυνδϋονται με τη μαθηςιακό ςτόριξη των παιδιών. 

 χώρουσ υγιεινόσ – τουαλϋτεσ (τρεισ) , μύα για το προςωπικό, μύα για ϊνδρεσ και 

μύα για γυναύκεσ. 

Σο παρϊρτημα του Κ.Ε.Μ. ςτεγϊζεται ςε ϋνα διακριτό χώρο, εντόσ του Κϋντρου 

Κοινότητασ. 

ε περύπτωςη που ςτο Κϋντρο Κοινότητασ γύνεται ςυγκϋντρωςη και διανομό 

βαςικών αγαθών, θα πρϋπει να διαςφαλύζεται χώροσ αποθόκευςησ βαςικών 

αγαθών που να πληρού τισ υγειονομικϋσ διατϊξεισ. 

Όλοι οι χώροι των Κϋντρων Κοινότητασ, εύναι προςβϊςιμοι από ΑμεΑ.  

 

Άρκρο 11. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κζντρου Κοινότθτασ 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ εύναι ςυνδεδεμϋνο με Ενιαύο Πληροφοριακό ύςτημα (ΕΠ) με 

ςκοπό την ακριβό περιγραφό των ςτοιχεύων (ηλεκτρονικόσ ατομικόσ φϊκελοσ) και 

των αιτημϊτων των εξυπηρετούμενων και ωφελούμενων ώςτε να παρϋχεται η 

δυνατότητα για την πλόρη καταγραφό των τοπικών αναγκών αλλϊ και την καλύτερη 

παρακολούθηςη ϊμεςων ποςοτικών και ποιοτικών αποτελεςμϊτων και 

ςυμπεραςμϊτων ςε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επύπεδο. 

Σο Ε.Π.. διατύθεται ςτο Δόμο αδαπϊνωσ από τον φορϋα που το ςχεδύαςε και το 

υλοποιεύ, με μϋριμνα του Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγύησ  

Σα ςτελϋχη του Κϋντρου Κοινότητασ οφεύλουν να τροφοδοτούν με τισ απαραύτητεσ 

πληροφορύεσ και  δεδομϋνα από τη βϊςη δεδομϋνων: 

α  την Κοινωνικό Τπηρεςύα του αρμόδιου Ο.Σ.Α, 

β.  τα Περιφερειακϊ Παρατηρητόρια τησ Περιφϋρειϊσ τουσ 

γ.  τη Διαχειριςτικό Αρχό του ΠΕΠ ΕΠΑ τησ Περιφϋρειϊσ τουσ. 

δ.  Ϊλλεσ αρμόδιεσ Διοικητικϋσ Αρχϋσ (Διευθύνςεισ και Μονϊδεσ του Τπουργεύου 

Εργαςύασ, Κοιν. Αςφϊλιςησ και Κοιν. Αλληλεγγύησ και του Τπ. Εςωτερικών, όταν 

ζητηθούν,   
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Σα ςτελϋχη του Κϋντρου Κοινότητασ δεςμεύονται από τον οικεύο περύ προςωπικών 

δεδομϋνων νόμο. Σα δεδομϋνα αυτϊ κοινοποιούνται μόνο μεταξύ των ςτελεχών του 

Κϋντρου, τησ Κοινωνικόσ Τπηρεςύασ και των ϊλλων αρχών όπωσ προαναφϋρθηκαν.  

 

Άρκρο12 . Τιρθςθ Αρχείου 

 

Οι διαδικαςύεσ τησ τόρηςησ αρχεύου και των ατομικών φακϋλων των ωφελούμενων  

εύναι ςύμφωνεσ με τα προβλεπόμενα ςτο Ν.2472/1997, περύ προςταςύασ του ατόμου 

από την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα, όπωσ αυτόσ ιςχύει κϊθε 

φορϊ.. 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ, με το  Ενιαίο Πληροφοριακό ύςτημα (Ε.Π..), που λειτουργεύ 

κεντρικϊ για την εν λόγω πρϊξη και το οπούο χρηςιμοποιεύ, τηρεύ ηλεκτρονικό αρχεύο, 

με τα ακόλουθα: 

α. Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυςμού – ωφελουμένων. 

β. Μητρώο Υορέων (παροχών υπηρεςιών κοινωνικήσ προςταςίασ και αλληλεγγύησ) 

γ. Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων. 

Σο Κϋντρο Κοινότητασ για τισ ανϊγκεσ χρηματοδότηςόσ  από το ……………………..(οικεύο 

ΠΕΠ) τηρεύ ςε φυςικό αρχεύο όςα ϋχουν αναφερθεύ ωσ παραδοτϋα κατϊ την ϋνταξη τησ 

Πρϊξησ και πιςτοποιούν το φυςικό αντικεύμενο. 

Ενδεικτικϊ αναφϋρονται τα παρακϊτω: 

1. Κατϊλογοσ με τουσ ανθρωπομόνεσ απαςχόληςησ των ςτελεχών του Κϋντρου. 

2. Ημερόςια υπογεγραμμϋνα παρουςιολόγια ςτελεχών του Κϋντρου. 

3. Ημερόςιεσ καρτϋλεσ καταγραφόσ ειςερχομϋνων ςτη δομό ανεξϊρτητα αν εύναι 

ωφελούμενοι ό όχι. 

4. Ατομικϋσ εκθϋςεισ ςτελεχών για την παροχό υπηρεςιών ςε ωφελούμενουσ. 

5. Ϋντυπο και ψηφιακό υλικό ςυναντόςεων– ςυνεργαςιών δικτύωςησ με αναφορϊ 

των ςτοιχεύων των ςυμμετεχόντων, ημερομηνύα, ημερόςια διϊταξη, ϋγγραφα 

ςυμφωνιών κλπ, ανϊλογα με το εύδοσ τησ ενϋργειασ. 

6. Ϋντυπο και ψηφιακό υλικό από δρϊςεισ δημοςιότητασ (φωτογραφύεσ, 

φυλλϊδια, λύςτεσ ςυμμετεχόντων, λύςτεσ αποδεκτών, διανεμηθϋν υλικό από 

δρϊςεισ, κτλ). 

7. Τλικό που παρϊχθηκε από τα ςτελϋχη του Κϋντρου. 
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8. υμβϊςεισ του προςωπικού καθώσ και ϊλλεσ ςυμβϊςεισ που τυχόν λϊβουν χώρα 

ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ. 

9. Μηνιαύεσ αναφορϋσ προόδου των παρεχόμενων υπηρεςιών προσ τουσ 

ωφελούμενουσ τουσ ϋργου. 

Όςα από τα προαναφερόμενα αποτυπώνονται ςτο πληροφοριακό ςύςτημα, εύναι 

αποδεκτϊ ωσ ςτοιχεύα πιςτοπούηςησ. 

Λόγω τησ ανϊγκησ διαχεύριςησ προςωπικών δεδομϋνων αλλϊ και τησ τόρηςησ 

αρχεύου ςτο οπούο περιλαμβϊνονται ευαύςθητα κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ των 

ωφελούμενων, δικαύωμα πρόςβαςησ ςτο Πληροφοριακό ύςτημα ϋχουν μόνο οι 

υπϊλληλοι του Κϋντρου και τησ Κοινωνικόσ Τπηρεςύασ που εύναι  πιςτοποιημϋνοι 

μϋςω ειδικού κλειδϊριθμου. 

 

Άρκρο 13. Ιςχφσ – Τροποποίθςθ Κανονιςμοφ 

1. Η ιςχύσ του παρόντοσ Κανονιςμού αρχύζει από την ψόφιςό του από το Δημοτικό 
υμβούλιο (ή  Διοικητικό υμβούλιο). 

2. Ο παρών Κανονιςμόσ υποβϊλλεται ςτη Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αντύληψησ και 
Αλληλεγγύησ του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ 
Αλληλεγγύησ κατϊ την ϋναρξη λειτουργύασ του Κϋντρου Κοινότητασ. Σο ύδιο ιςχύει 
για τισ τυχόν τροποποιόςεισ αυτού. 
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Παξάξηεκα 5: Δπηζηνιή  Δξεπλεηηθήο Οκάδαο πξνο ηα ζηειέρε ησλ 

Κέληξσλ Κνηλόηεηαο 

 

Θέμα: Αποστολή Ερωτηματολογίου στο πλαίσιο εκπόνησης έρευνας 

Προς: Στελέχη Κέντρων Κοινότητας 

Αξιότιμες–οι κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας, 

Υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 

εκπονείται μελέτη με θέμα «Αξιολόγηση της ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων πολιτών 

από τα Κέντρα Κοινότητας».  

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων πολιτών 

από τα Κέντα Κοινότητας, που λειτουργούν ως σημεία εισόδου (αναφοράς) του πολίτη στην 

κοινωνική διοίκηση, σε τοπικό επίπεδο.  

Σας ενημερώνουμε πως είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται μια τέτοια προσπάθεια, 

δηλαδή, να συγκεντρωθεί, να εξεταστεί και να καταγραφεί η προσωπική άποψη των ίδιων 

των πολιτών-ωφελουμένων, σχετικά με την πληροφόρηση, υποστήριξη ή παραπομπή που 

έλαβαν, ως χρήστες, από τα Κέντρα Κοινότητας.  

Στο πλαίσιο αυτό, σας αποστέλλουμε το συνημμένο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται 

αποκλειστικά στους ωφελούμενους των Κέντρων Κοινότητας. 

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν και η επεξεργασία τους από την ερευνητική ομάδα 

θα συμβάλλουν αφενός στην ανάδειξη του έργου των Κέντρων Κοινότητας, αφετέρου στην 

υποβολή προτάσεων με σκοπό την βελτίωση και αναβάθμιση του ρόλου τους. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ, περί τα τέλη 

Οκτωβρίου 2020. 

Κατά το μέρος που σας αφορά η συμμετοχή σας είναι προαιρετική και έγκειται 

αποκλειστικά στην προώθηση του σχετικού ερωτηματολογίου (σε ηλεκτρονική μορφή) σε 2 

ωφελούμενους του Κέντρου σας. Η επιλογή των ωφελούμενων – συμμετεχόντων θα γίνει στη 

βάση της τυχαίας δειγματοληψίας, όπως περιγράφεται παρακάτω.  

Για λόγους αξιοπιστίας και εγκυρότητας, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: 
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1. Επιλέγετε δύο (2) ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας, οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι στο μητρώο ωφελουμένων.  Ο τρόπος επιλογής τους είναι ο εξής:  

Α) ο πρώτος που θα επιλέξετε είναι αυτός/ή  που καταχωρήθηκε στο μητρώο ωφελουμένων 

την πρώτη Τρίτη, μηνός Νοεμβρίου 2019, εφόσον διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση.  

Β) ο δεύτερος που θα επιλέξετε είναι αυτός/ή  που καταχωρήθηκε στο μητρώο ωφελουμένων 

την πρώτη Τρίτη, μηνός Δεκεμβρίου 2019, εφόσον διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση.  

2. Αποστέλλετε ηλεκτρονικά, στους δύο ωφελούμενους που έχετε επιλέξει το σχετικό 

link, https://forms.gle/QExpwe1s8JdSs4eA6  την επομένη ημέρα επιλογής των ωφελούμενων 

που θα συμμετέχουν. Στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα μπορείτε να αναφέρετε τα εξής: 

«Παρακαλούμε για την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου που εμφανίζεται επιλέγοντας το 

link: https://forms.gle/QExpwe1s8JdSs4eA6». Θα επιθυμούσαμε να κοινοποιήσετε την ενέργειά 

σας στα μέλη της ερευνητικής ομάδας, Κυριακούλα Βατσή και Ερίκ Γκαζόν, στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις vatsi.koula@gmail.com και ejgazon@gmail.com  αντίστοιχα.  

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την βοήθειά σας και τον χρόνο που θα αφιερώσετε 

για την επιλογή του δείγματος και την προώθηση του ερωτηματολογίου. 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

ερώτηση, καλέστε μας στα τηλέφωνα 695*****31 (Κυριακούλα Βατσή) και 693*****70 (Ερίκ 

Γκαζόν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/QExpwe1s8JdSs4eA6
https://forms.gle/QExpwe1s8JdSs4eA6
mailto:vatsi.koula@gmail.com
mailto:ejgazon@gmail.com
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Παξάξηεκα 6: Πηινηηθό Δξσηεκαηνιόγην 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

 

 

 

   

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

Κυρίεσ, Κφριοι, 

Σασ αποςτζλλουμε το παρακάτω ερωτθματολόγιο, προκειμζνου μζςα από τισ απαντιςεισ ςασ να 

διαπιςτϊςουμε το βακμό ικανοποίθςισ ςασ από τισ υπθρεςίεσ που λαμβάνετε από το Κζντρο 

Κοινότθτασ του Διμου ςασ. Σκοπόσ μασ είναι, μζςα από τισ απαντιςεισ ςασ, να αναδείξουμε τον 

βακμό ευχαρίςτθςισ ι δυςαρζςκειάσ ςασ από τθν ςυναλλαγι ςασ μζχρι ςιμερα με το Κζντρο 

Κοινότθτασ, αλλά και να καταλιξουμε ςε προτάςεισ  βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν που ςασ παρζχονται 

από αυτό. 

Αυτι θ ζρευνα πραγματοποιείται με τθν υποςτιριξθ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & 

Αυτοδιοίκθςθσ.  

Σασ ενθμερϊνουμε πωσ είναι θ πρϊτθ φορά που οργανϊνεται μια τζτοια προςπάκεια, δθλαδι, θ 

προςπάκεια να ςυγκεντρωκεί, να εξεταςτεί και να καταγραφεί θ προςωπικι ςασ άποψθ ςχετικά με 

τθν πλθροφόρθςθ, υποςτιριξθ ι παραπομπι που λάβατε, ωσ χριςτεσ, από τα Κζντρα Κοινότθτασ. 

Η γνϊμθ ςασ  είναι ςθμαντικι, ϊςτε Υπθρεςίεσ, όπωσ τα Κζντρα Κοινότθτασ να βελτιϊνονται 
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ςυνεχϊσ, προκειμζνου να ικανοποιοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ ανάγκεσ και τισ ανθςυχίεσ 

ςασ.  

Σασ ευχαριςτοφμε προκαταβολικά για τθν βοικειά ςασ και τον χρόνο που κα αφιερϊςετε για να 

ςθμειϊςετε τισ απαντιςεισ ςασ. 

Σασ διευκρινίηουμε ότι τα Κζντρα Κοινότθτασ δεν εμπλζκονται / ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα και ςτθν 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων. Η μοναδικι τουσ εμπλοκι - και ευχαριςτοφμε γι’ αυτό - είναι θ 

αποςτολι του ερωτθματολογίου ςε εςάσ, μζςα από τυχαία επιλογι (δειγματολθψία).  

Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά.  

Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου είναι ανϊνυμθ. 

Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΔΔΑ, περί τα τζλθ Οκτωβρίου 

2020.  

Εάν επικυμείτε να επικοινωνιςετε τθλεφωνικά μαηί μασ, για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ερϊτθςθ, 

καλζςτε μασ ςτα τθλζφωνα 6957594331 (Κυριακοφλα Βατςι) και 6934366870 (Ερίκ Γκαηόν). 

Ραρακαλοφμε να αποςτείλετε εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν το ςυμπλθρωμζνο ερωτθματολόγιο 

ςτισ παρακάτω θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ: 

ejgazon@gmail.com 

vatsi.koula@gmail.com 

                                                                            Με εκτίμθςθ 

                                                                                                                         Διμθτρα Νίκου  

                                                                            Κυριακοφλα Βατςι 

                                                                          Ερίκ Γκαηόν 

 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

I. Ρροφίλ του ωφελοφμενου 

Παρακαλοφμε, ςυμπλθρϊςτε τα παρακάτω προςωπικά ςασ ςτοιχεία: 

6.1 Φφλο       

Άνδρασ Γυναίκα 

  

mailto:ejgazon@gmail.com
mailto:vatsi.koula@gmail.com
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6.2  Ηλικία 

0-18 18-39 40-64 >65 

    

6.3 Οικογενειακι κατάςταςθ  

Ραντρεμζνοσ/θ Διαηευγμζνοσ/θ Σε διάςταςθ Άγαμοσ/θ Χιροσ/α Άλλο 

      

6.4 Αρικμόσ εξαρτϊμενων μελϊν 

0 1 2 3 4 >4 

      

 

6.5 Επίπεδο Εκπαίδευςθσ 

Χωρίσ 

εκπαίδευςθ 

Απόφοιτοσ 

Δθμοτικοφ 

Απόφοιτοσ 

Γυμναςίου 

Απόφοιτοσ 

Λυκείου 

ΤΕ ΡΕ 

      

 

6.6 Επαγγελματικι Κατάςταςθ  

Άνεργοσ Απαςχολοφμενοσ 

ςε πρόγραμμα 

κοινωφελοφσ 

εργαςίασ 

Απαςχολοφμενοσ 

με κακεςτϊσ 

μερικισ 

απαςχόλθςθσ 

Εργαηόμενοσ 

οριςμζνου 

χρόνου 

Εργαηόμενοσ 

αορίςτου 

χρόνου 

Αυτοαπαςχολοφμενοσ Δθμόςιο

σ 

Υπάλλθλ

οσ 

       

 

6.7  Διμοσ Κατοικίασ:     
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6.5 Λόγοι επίςκεψθσ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ/Αίτθμα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

ΙΙ. Ενθμζρωςθ και επίςκεψθ ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ   

1.1  Με ποιον από τουσ παρακάτω τρόπουσ πλθροφορθκικατε τθν φπαρξθ του Κζντρου 

Κοινότθτασ; 

  Ναι Πχι 

Μζςα ενθμζρωςθσ   

Από ςτόμα ςε ςτόμα (φίλοι, οικογζνεια)   

Διαδίκτυο (Κντερνετ)   

Άλλθ δθμόςια υπθρεςία   

Άλλο   

                         

1.2 Κατά τα ζτθ 2018, 2019 και 2020 επιςκεφτικατε το Κζντρο Κοινότθτασ; 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. Γενικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Κζντρου Κοινότθτασ  

2.1- Σθμειϊςτε το βακμό ικανοποίθςισ ςασ αναφορικά με τθν ευκολία πρόςβαςθσ ςτο κτίριο που 

ςτεγάηεται το Κζντρο Κοινότθτασ  

     Ναι  Πχι  

2018   

2019   

2020   
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Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

2.2- Είςτε ικανοποιθμζνοι από το ωράριο λειτουργίασ του Κζντρου Κοινότθτασ; 

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

2.3- Είςτε ικανοποιθμζνοι από τουσ τρόπουσ που μπορείτε να επικοινωνιςετε με το Κζντρο 

Κοινότθτασ, όταν δεν μπορείτε να το επιςκεφτείτε; (π.χ, τθλζφωνο, διαδίκτυο) 

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

2.4- Είςτε ικανοποιθμζνοι από τον χρόνο που χρειάηεται να περιμζνετε μζχρι να εξυπθρετθκείτε 

από το Κζντρο Κοινότθτασ;  

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

Δεν με αφορά 
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θ  

θ 

 

θ 

 

 

 

     

 

2.5- Είςτε ικανοποιθμζνοι από το γενικότερο περιβάλλον που επικρατεί ςτο Κζντρο Κοινότθτασ 

(αίκουςα αναμονισ, διαρρφκμιςθ χϊρου)  

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ  

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

ΙV. Επαγγελματικότθτα (γενικι ςυμπεριφορά των υπαλλιλων του Κζντρου Κοινότθτασ 

ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα, ωσ προσ τθ λιψθ υπθρεςίασ από εςάσ) 

3.1-Είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν γενικότερθ ςυμπεριφορά και ςτάςθ του/ων υπαλλιλου/ων του 

Κζντρου Κοινότθτασ απζναντί ςασ (ευγζνεια. ςεβαςμόσ, προςοχι);  

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

3.2 - Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ, κεωρείτε ότι ο υπάλλθλοσ ςασ ζδωςε τισ 

αναγκαίεσ πλθροφορίεσ που χρειαηόςαςταν;  

Ναι  Πχι  
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3.3- Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ, οι πλθροφορίεσ που ςασ ζδωςε ο υπάλλθλοσ 

ιταν ςαφείσ και κατανοθτζσ ςε εςάσ; 

 

Ναι  Πχι  Δεν με αφορά 

   

 

3.4- Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ, ο υπάλλθλοσ ςασ ενθμζρωςε με ακρίβεια για 

όλα τα δικαιολογθτικά που κα ζπρεπε να προςκομίςετε για να εξυπθρετθκείτε; 

 

Ναι Πχι Δεν με αφορά 

   

 

3.5- Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ, ο υπάλλθλοσ ςασ ενθμζρωςε με ακρίβεια για 

τισ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να απευκυνκείτε για τθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματόσ ςασ; 

 

Ναι  Πχι  Δεν με αφορά 

   

 

3.6- Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ, ο υπάλλθλοσ ςασ ενθμζρωςε με ακρίβεια για 

το ςτάδιο που βρίςκεται το αίτθμά ςασ; 

 

Ναι  Πχι  Δεν με αφορά 
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V. Αποτελεςματικότθτα  κατά τθν εξζταςθ του αιτιματόσ ςασ 

 

4.1-  Ο υπάλλθλοσ του Κζντρου Κοινότθτασ ςασ ζδωςε ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθν υπθρεςία που 

ιταν αρμόδια για τθν διαχείριςθ του αιτιματόσ ςασ; 

 

Ναι  Πχι  Δεν με αφορά 

   

 

4.2- Είςτε ικανοποιθμζνοι από τον αρικμό των ραντεβοφ που απαιτικθκαν για τθν ικανοποίθςθ του 

αιτιματόσ ςασ; 

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

4.3- Είςτε ικανοποιθμζνοι από το τελικό αποτζλεςμα του αιτιματόσ ςασ; 

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ  

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 
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4.4 -Θα ςυςτινατε το Κζντρο Κοινότθτασ ςε φίλουσ ι ςυγγενείσ ςασ;  

Πχι Μάλλον Πχι Μάλλον Ναι Ναι 

    

 

4.5 – Συγκρίνοντασ το Κζντρο Κοινότθτασ με τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου ςασ πριν από 

αυτό, κεωρείτε ότι ζχει προςτικζμενθ αξία; 

 

Ρολφ Μζτρια Λίγο Κακόλου 

    

 

 4.6-  Δάλ ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ ζχετε απαντιςει οτιδιποτε εκτόσ από το κακόλου, ποια κα 

λζγατε ότι είναι θ προςτικζμενθ αξία; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

4.7-  Όςον αφορά τθν υπθρεςία που ςασ παραςχζκθκε κατά τθ διάρκεια των επαφϊν ςασ με το 

Κζντρο Κοινότθτασ, ςυνολικά, κα λζγατε ότι είςτε  

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

Σασ ευχαριςτοφμε που ςυμμετείχατε ςτθν ζρευνα. 

Θα επικυμοφςατε να ςυμμετζχετε ςε πικανι μελλοντικι ζρευνα του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ;  
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Ναι  Πχι  

  

 

Αν ναι,  ειςαγάγετε τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ και τον αρικμό του κινθτοφ ςασ 

τθλεφϊνου 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: 

Αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου:  

 

Σασ υπενκυμίηουμε ότι κα επικυμοφςαμε να αποςτείλετε το ςυμπλθρωμζνο ερωτθματολόγιο 

ςτισ παρακάτω θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ: 

ejgazon@gmail.com 

vatsi.koula@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ejgazon@gmail.com
mailto:vatsi.koula@gmail.com
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Παξάξηεκα 7: Δξσηεκαηνιόγην 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

 

 

 

   

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

Κυρίεσ, Κφριοι, 

Σασ αποςτζλλουμε το παρακάτω ερωτθματολόγιο, προκειμζνου μζςα από τισ απαντιςεισ ςασ να 

διαπιςτϊςουμε το βακμό ικανοποίθςισ ςασ από τισ υπθρεςίεσ που λαμβάνετε από το Κζντρο 

Κοινότθτασ του Διμου ςασ. Σκοπόσ μασ είναι, μζςα από τισ απαντιςεισ ςασ, να αναδείξουμε τον 

βακμό ευχαρίςτθςισ ι δυςαρζςκειάσ ςασ από τθν ςυναλλαγι ςασ μζχρι ςιμερα με το Κζντρο 

Κοινότθτασ, αλλά και να καταλιξουμε ςε προτάςεισ  βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν που ςασ παρζχονται 

από αυτό. 

Αυτι θ ζρευνα πραγματοποιείται με τθν υποςτιριξθ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & 

Αυτοδιοίκθςθσ.  

Σασ ενθμερϊνουμε πωσ είναι θ πρϊτθ φορά που οργανϊνεται μια τζτοια προςπάκεια, δθλαδι, θ 

προςπάκεια να ςυγκεντρωκεί, να εξεταςτεί και να καταγραφεί θ προςωπικι ςασ άποψθ ςχετικά με 

τθν πλθροφόρθςθ, υποςτιριξθ ι παραπομπι που λάβατε, ωσ χριςτεσ, από τα Κζντρα Κοινότθτασ. 

Η γνϊμθ ςασ  είναι ςθμαντικι, ϊςτε Υπθρεςίεσ, όπωσ τα Κζντρα Κοινότθτασ να βελτιϊνονται 

ςυνεχϊσ, προκειμζνου να ικανοποιοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ ανάγκεσ και τισ ανθςυχίεσ 

ςασ.  

Σασ ευχαριςτοφμε προκαταβολικά για τθν βοικειά ςασ και τον χρόνο που κα αφιερϊςετε για να 

ςθμειϊςετε τισ απαντιςεισ ςασ. 
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Σασ διευκρινίηουμε ότι τα Κζντρα Κοινότθτασ δεν εμπλζκονται / ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα και ςτθν 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων. Η μοναδικι τουσ εμπλοκι - και ευχαριςτοφμε γι’ αυτό - είναι θ 

αποςτολι του ερωτθματολογίου ςε εςάσ, μζςα από τυχαία επιλογι (δειγματολθψία).  

Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά.  

Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου είναι ανϊνυμθ. 

Παρακαλοφμε για τθν ςυμπλιρωςι του εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν. 

Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΔΔΑ, περί τα τζλθ Οκτωβρίου 

2020.  

Εάν επικυμείτε να επικοινωνιςετε τθλεφωνικά μαηί μασ, για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ερϊτθςθ, 

καλζςτε μασ ςτα τθλζφωνα 6957594331 (Κυριακοφλα Βατςι) και 6934366870 (Ερίκ Γκαηόν). 

 

                                                                            Με εκτίμθςθ 

                                                                                                                         Διμθτρα Νίκου  

                                                                            Κυριακοφλα Βατςι 

                                                                          Ερίκ Γκαηόν 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

I. Ρροφίλ του ωφελοφμενου 

Παρακαλοφμε, ςυμπλθρϊςτε τα παρακάτω προςωπικά ςασ ςτοιχεία: 

6.1 Φφλο       

Άνδρασ Γυναίκα 

  

 

6.2  Ηλικία 

0-18 18-39 40-64 >65 
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6.3 Οικογενειακι κατάςταςθ  

Ραντρεμζνοσ/θ Διαηευγμζνοσ/θ Σε διάςταςθ Άγαμοσ/θ Χιροσ/α Άλλο 

      

6.4 Αρικμόσ εξαρτϊμενων μελϊν 

0 1 2 3 4 >4 

      

 

6.5 Επίπεδο Εκπαίδευςθσ 

Χωρίσ 

εκπαίδευςθ 

Απόφοιτοσ 

Δθμοτικοφ 

Απόφοιτοσ 

Γυμναςίου 

Απόφοιτοσ 

Λυκείου 

ΤΕ ΡΕ 

      

 

6.6 Επαγγελματικι Κατάςταςθ  

Άνεργοσ Απαςχολοφμενοσ 

ςε πρόγραμμα 

κοινωφελοφσ 

εργαςίασ 

Απαςχολοφμενοσ 

με κακεςτϊσ 

μερικισ 

απαςχόλθςθσ 

Εργαηόμενοσ 

οριςμζνου 

χρόνου 

Εργαηόμενοσ 

αορίςτου 

χρόνου 

Αυτοαπαςχολοφμενοσ Δθμόςιοσ 

Υπάλλθλο

σ 

       

 

6.7  Διμοσ Κατοικίασ:     

6.5 Λόγοι επίςκεψθσ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ/Αίτθμα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΙΙ. Ενθμζρωςθ και επίςκεψθ ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ   

 

1.1  Με ποιον από τουσ παρακάτω τρόπουσ πλθροφορθκικατε τθν φπαρξθ του Κζντρου 

Κοινότθτασ; 

 

  Ναι Πχι 

Μζςα ενθμζρωςθσ   

Από ςτόμα ςε ςτόμα (φίλοι, οικογζνεια)   

Διαδίκτυο (Κντερνετ)   

Άλλθ δθμόςια υπθρεςία   

Άλλο   

                          

1.2 Κατά τα ζτθ 2018, 2019 και 2020 επιςκεφτικατε το Κζντρο Κοινότθτασ;  

     Ναι  Πχι  

2018   

2019   

2020   

 

 

ΙΙΙ. Γενικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Κζντρου Κοινότθτασ  

2.1- Σθμειϊςτε το βακμό ικανοποίθςισ ςασ αναφορικά με τθν ευκολία πρόςβαςθσ ςτο κτίριο που 

ςτεγάηεται το Κζντρο Κοινότθτασ  
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Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

 

2.2- Είςτε ικανοποιθμζνοι από το ωράριο λειτουργίασ του Κζντρου Κοινότθτασ; 

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

2.3- Είςτε ικανοποιθμζνοι από τουσ τρόπουσ που μπορείτε να επικοινωνιςετε με το Κζντρο 

Κοινότθτασ, όταν δεν μπορείτε να το επιςκεφτείτε; (π.χ, τθλζφωνο, διαδίκτυο) 

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

2.4- Είςτε ικανοποιθμζνοι από τον χρόνο που χρειάηεται να περιμζνετε μζχρι να εξυπθρετθκείτε 

από το Κζντρο Κοινότθτασ;  
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Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ  

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

2.5- Είςτε ικανοποιθμζνοι από το γενικότερο περιβάλλον που επικρατεί ςτο Κζντρο Κοινότθτασ 

(αίκουςα αναμονισ, διαρρφκμιςθ χϊρου)  

 

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ  

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

ΙV. Επαγγελματικότθτα (γενικι ςυμπεριφορά των υπαλλιλων του Κζντρου Κοινότθτασ 

ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα, ωσ προσ τθ λιψθ υπθρεςίασ από εςάσ) 

3.1-Είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν γενικότερθ ςυμπεριφορά και ςτάςθ του/ων υπαλλιλου/ων του 

Κζντρου Κοινότθτασ απζναντί ςασ (ευγζνεια. ςεβαςμόσ, προςοχι);  

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 
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3.2 - Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ, κεωρείτε ότι ο υπάλλθλοσ ςασ ζδωςε τισ 

αναγκαίεσ πλθροφορίεσ που χρειαηόςαςταν; Ήταν ςαφείσ και κατανοθτζσ ςε εςάσ; 

Ναι  Πχι  

  

3.3- Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ, ο υπάλλθλοσ ςασ ενθμζρωςε με ακρίβεια για 

όλα τα δικαιολογθτικά που κα ζπρεπε να προςκομίςετε για να εξυπθρετθκείτε; 

Ναι  Πχι  Δεν με αφορά 

   

 

3.4- Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτο Κζντρο Κοινότθτασ, ςε περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ ζκρινε ςκόπιμθ 

τθν παραπομπι ςασ ςε άλλθ υπθρεςία, ςασ ενθμζρωςε με ακρίβεια για τισ υπθρεςία αυτι; Εάν δεν 

χρειάςτθκε παραπομπι, παρακαλϊ, περάςτε ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ. 

Ναι Πχι 

  

 

V. Αποτελεςματικότθτα  κατά τθν εξζταςθ του αιτιματόσ ςασ 

 

4.1-  Είςτε ικανοποιθμζνοι από τον αρικμό των ραντεβοφ που απαιτικθκαν για τθν ικανοποίθςθ 

του αιτιματόσ ςασ; 

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 
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4.2- Είςτε ικανοποιθμζνοι από το τελικό αποτζλεςμα του αιτιματόσ ςασ; 

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ  

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 

 

 

     

 

4.3 -Θα ςυςτινατε το Κζντρο Κοινότθτασ ςε φίλουσ ι ςυγγενείσ ςασ;  

Πχι Μάλλον Πχι Μάλλον Ναι Ναι 

    

4.4 –Θεωρείτε ότι το Κζντρο Κοινότθτασ βοθκά ουςιαςτικά το ζργο των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν του 

Διμου ςασ; 

Ρολφ Μζτρια Λίγο Κακόλου Δεν ξζρω/ 

Δεν απαντϊ 

     

 

 4.5 - Όςον αφορά τθν υπθρεςία που ςασ παραςχζκθκε κατά τθ διάρκεια των επαφϊν ςασ με το 

Κζντρο Κοινότθτασ, ςυνολικά, κα λζγατε ότι είςτε  

Πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Περιςςότερο από 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Όχι πραγματικά 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ/

θ 

 

Δεν με αφορά 
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Σασ ευχαριςτοφμε που ςυμμετείχατε ςτθν ζρευνα. 

 

Θα επικυμοφςατε να ςυμμετζχετε ςε πικανι μελλοντικι ζρευνα του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ;  

Ναι  Πχι  

  

 

Αν ναι,  ειςαγάγετε τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ και τον αρικμό του κινθτοφ ςασ 

τθλεφϊνου 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: 

Αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου:  

 

 


