
                                                                               

 

 

    ΕΞΑΜΗΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

    ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

                                  (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022) 

 

    Τα Κέντρα Κοινότητας  αποτελούν νέες δομές, που σχεδιάστηκαν από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

ιδρύθηκαν σε Δήμους και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η 

λειτουργία τους εστιάζει στην υποδοχή, την ενημέρωση και την υποστήριξη πολιτών, 

ειδικότερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα 

στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των ωφελουμένων ατόμων με 

όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες, Κοινωνικά Προγράμματα και δράσεις, με 

σκοπό την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

     Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 18 

Σεπτεμβρίου 2017 και στεγάζεται επί της οδού Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη 

(Διοικητήριο, 1ος  όροφος). Το 2019 η λειτουργία της δομής παρατάθηκε κατά (3) 

τρία έτη βάση της αρ. απόφασης ΔΣ 374/2019 και στελεχώθηκε με επιπλέον 

προσωπικό. Από τότε και μέχρι σήμερα στελεχώνεται από τρείς Κοινωνικούς 

Λειτουργούς και ένα Ψυχολόγο. 

Κατά το Ά Εξάμηνο του 2022, το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραίωσε 512 αιτήματα 

πολιτών, τα οποία αφορούσαν ενδεικτικά: 

 Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του 2ου και 3ου Πυλώνα του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος. 

 Αιτήσεις και πληροφορίες  σχετικά με το Επίδομα Στέγασης. 

 Ενημέρωση και υποστήριξη πολιτών για την ένταξή τους στα Κοινωνικά 

Τιμολόγια του Δήμου (Κοινωνικό Τιμολόγιο για τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού, Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης). 

 Ενημέρωση για προγράμματα ανέργων και παραπομπή των πολιτών κατά 

περίπτωση στον ΟΑΕΔ. Επιπλέον, πληροφόρηση για διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας και  υποστήριξη κατά τη διαδικασία αιτήσεων(π.χ. για το 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό κλπ).  



                                                                               

 

 

Συνολικά 7 ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας 

εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας το πρώτο εξάμηνο του έτους. 

 Πληροφόρηση και υποστήριξη σε πολίτες για την ένταξή τους στο Κοινωνικό 

Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. 

 Ατομικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. 

 Αιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 

 Αιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με  το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. 

 Αιτήσεις και πληροφορίες για τα Προνοιακά Επιδόματα. 

 Ενημέρωση για κρατικές παροχές, επιδόματα για τη βελτίωση συνθηκών 

διαβίωσης. 

 Παραπομπές σε υπηρεσίες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο 

ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν (π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

Κοινωνικό Φαρμακείο κλπ). 

 Αιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το Επίδομα Γέννησης. 

 

 Στα πλαίσια ενεργειών δικτύωσης και συνεργασίας διεκπεραίωσε   ενδεικτικά: 

 Διαδικτυακή επικοινωνία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Αγρινίου με 

σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και μελλοντική συνεργασία στο πλαίσιο της 

πρόληψης και της ευαισθητοποίησης για τη βία κατά των γυναικών 

(08/02/2022). 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ 

Αθηνών με σκοπό την ενημέρωση για προγράμματα που πρόκειται  να 

υλοποιηθούν προς όφελος ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (10/02/2022). 

 Αποστολή κοτσίδων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο Άλμα 

Ζωής με σκοπό τη διάθεσή τους σε γυναίκες που το έχουν ανάγκη 

(10/02/2022). 

 Δικτύωση με την  Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΕΛΙΞ, συγκέντρωση και 

αποστολή φαρμακευτικού υλικού  για το πρόγραμμα «Τα σκουπίδια δε 

χρειάζονται φάρμακα»(12/02/2022). 

 Συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, το Κ.Η.Φ.Η  και το 

Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «ΦΛΟΓΑ», και  



                                                                               

 

 

 

πραγματοποίηση δράσης ευαισθητοποίησης  με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου κατά την οποία διενεμήθη έντυπο 

ενημερωτικό υλικό και συλλέχτηκαν παιδικά σκουφάκια και παιχνίδια για το 

Σύλλογο «ΦΛΟΓΑ» και το Χαμόγελο του παιδιού  αντίστοιχα  (15/02/2022). 

 Συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας και τη Διευθύντρια του 

Οδοντιατρικού Τμήματος και υλοποίηση δράσης προληπτικής Ιατρικής  σε 

παιδιά Ρομά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Έθνους Ρομά. Η δράση 

περιελάμβανε στοματική εξέταση, διδασκαλία στοματικής υγιεινής και 

φθορίωση (18/04/2022) . 

  Συνεργασία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Λευκάδας και 

υλοποίηση δράσης ευαισθητοποίησης με αφορμή την Πρωτομαγιά κατά τη 

διάρκεια της οποίας κατασκευάστηκαν στεφάνια από λουλούδια σε 

συνεργασία με τους μικρούς μαθητές (06/05/2022). 

 Συνάντηση δικτύωσης με το ΚΕΘΕΑ Ηπείρου, την Κινητή Μονάδα ΚΕΘΕΑ 

Ιονίων Νήσων και συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λευκάδας και  

τον Αθλητικό Όμιλο Τηλυκράτη Λευκάδας για υλοποίηση διήμερης δράσης 

ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. 

Η δράση περιλάμβανε  διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού τόσο στις 

τοπικές Κοινότητες (Λαζαράτων, Καρυάς, Αγίου Πέτρου, Βασιλικής)  καθώς 

επίσης και στην πόλη της Λευκάδας. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε φιλικός 

ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ομάδας του Θεραπευτικού Προγράμματος 

και του Αθλητικού Ομίλου  Τηλυκράτη(17-18/06/2022). 

 Συναντήσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο την 

ανταλλαγή πληροφοριών για το πλαίσιο λειτουργίας των δομών, τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και τη συνεργασία για την ανάπτυξη κοινού πλάνου 

παρέμβασης.(π.χ. Ειδικό Σχολείο, Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, Κέντρο 

Ημέρας). 

 Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες όπως π.χ. ΟΠΕΚΑ, ΚΕΠΑ, Υπουργεία, κτλ για 

την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Δικτύωση και επικοινωνία με Κέντρα Κοινότητας άλλων περιοχών της χώρας. 

               Στα πλαίσια ενεργειών δημοσιότητας διεκπεραίωσε: 

 Ανάρτηση οκτώ (8) ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ 

(ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τοπικές εφημερίδες). 



                                                                               

 

 

                 

                 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ  

 

            

 

Η δια ζώσης εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά τους μήνες της πανδημίας, 

πραγματοποιήθηκε  τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.  

 

                   

Από το Δήμο Λευκάδας  
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