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Κέντρο
Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που

σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν

σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από

το ΕυρωπαΙκό Κοινωνικό Ταμείο στο

πλαίσιοτων Περιφερειακών

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του

ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας:
Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου.
Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και 
προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή 
επικράτειας.

Το Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Κορινθίων είναι μια κοινωνική δομή που σχεδιάστηκε από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014-2020”.

Σε ποιους απευθύνεται;
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι
αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική
αδθναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη
συνδρομή της Πολιτείας.
Η σταθερή Δομή του Κέντρου Κοινότητας έχει έδρα στο Δήμο Κορινθίων ενώ σε καθημερινή βάση λειτουργεί 
και Κινητή Μονάδα που εξυπηρετεί τους κατοίκους των Δήμων- Εταίρων Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. 
Θεοδώρων, Βέλου-Βόχας, Σικυωνίων, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Νεμέας. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους 
συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους 
(ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη  στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, 
κοινωνικό αποκλεισμό κ.α.) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 
Ενημέρωση- Υποστήριξη: 1)Πληροφόρηση, παραπομπή και υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους
σε προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης  (π.χ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, προγράμματα
του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, προνοιακά επιδόματα κλπ).
Στήριξη: 1) Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες
επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α..
2) Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες.
3) Δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για ΑμεΑ,
Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας.
4)  Κάλυψη επισιτιστικών και άλλων αναγκών  για πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (μέσω του Ταμείου
Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους Απόρους). 
Συνεργάζεται: Με υπηρεσίες και φορείς πολιτών (π.χ. Δομές ψυχικής υγείας, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια κλπ),
προκειμένου να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας
παράλληλα την καλλιέργεια της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού μεταξύ των πολιτών.

Διασυνδέσεις: 
Διασύνδεση: Το Κέντρο Κοινότητας (και η Κινητή Μονάδα αυτού) διασυνδέεται και διαλειτουργεί, σε επίπεδο 
περιφέρειας, με την Επιτελική/ Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη), με έδρα
την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόκειται για μία κοινωνική δομή, η οποία
συγκροτείται από την  Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ.
Τι είναι η Επιτελική/ Συντονιστική Δομή: Η Επιτελική/Συντονιστική Δομή θα συντονίζει τις δράσεις του ανωτέρω 
Κέντρου Κοινότητας (και της Κινητής Μονάδας) και θα παρέχει ένα ευρύ, ομοιογενές φάσμα ολοκληρωμένων 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την κοινωνική ένταξη και προώθηση στην
απασχόληση κυρίως των ευπαθών ατόμων και ομάδων του πληθυσμού. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο /
καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να παρασχεθούν: α)  υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης
(με εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση), β) υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας και γ) υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό. 
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορινθίων μαζί με την Επιτελική/Συντονιστική Δομή αποτελούν έναν ενιαίο 
μηχανισμό που έρχεται να συντονίσει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης και να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κορινθίων
(με περιοχή ευθύνης την Π.Ε. Κορινθίας)
Ταχ. Δ/νση: Πυλαρινού 67, Τ.Κ.: 20131 Κόρινθος, Τηλ.:27413 62122-3-4
Email: kentrokoinotitaskorinthou@korinthos.gr
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