
 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022) 

 

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί κοινωνική δομή του Δήμου Λευκάδας και 

ξεκίνησε την λειτουργία του 18 Σεπτεμβρίου 2017. Σκοπός του είναι η υποστήριξη 

του δήμου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός 

τοπικού σημείου αναφοράς, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος 

υπηρεσιών που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως και την προώθηση στην απασχόληση.  

Η δομή στεγάζεται επί της οδού Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη 

(Διοικητήριο, 1ος όροφος) και στελεχώνεται από τρείς  Κοινωνικούς Λειτουργούς, και 

ένα Ψυχολόγο.   

Κατά το έτος 2022, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λευκάδας  εισήλθαν 

1016 άτομα και διεκπεραιώθηκαν 1075 αιτήματα  τα οποία αφορούσαν ενδεικτικά: 

 Ενημέρωση για κρατικές παροχές, επιδόματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις. 

 Παραπομπές σε υπηρεσίες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, 

ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν. 

 Ενημέρωση και αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. 

 Αιτήσεις και πληροφορίες για το Επίδομα Στέγασης. 

 Αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα (νέες αιτήσεις, 

παρατάσεις κ.α). 

 Αιτήσεις και πληροφορίες για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 

 Αιτήσεις και πληροφορίες για το Επίδομα Γέννησης. 

 Παραπομπές σε κοινωνικές δομές και υπηρεσίες (Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

Κέντρο Ημέρας, Κοινωνικό Φαρμακείο, δομές υγείας κ.α.) ανάλογα με τις 

ανάγκες του πληθυσμού. 

 Ενημέρωση για τα Κοινωνικά Τιμολόγια του Δήμου και υποστήριξη κατά τη 

διαδικασία των αιτήσεων για ελάφρυνση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. 

 Υποστήριξη πολιτών στην εύρεση εργασίας. 

 Υποστήριξη πολιτών μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα. 

 Ενημέρωση και υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας 

Αναπηρίας. 



 

 

 Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας και παραπομπή πολιτών 

στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων.  

 Εργασιακή συμβουλευτική, αναζήτηση αγγελιών ανεύρεσης εργασίας, 

αναζήτηση προκηρύξεων και βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων και στη 

συγκέντρωση δικαιολογητικών. 

 Βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων, που απαιτούν την πρόσβαση σε Η/Υ. 

 Παροχή  υπηρεσιών ενημερωτικού,  και επιβοηθητικού χαρακτήρα.  

 Ενημέρωση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και υποστήριξη ευάλωτων 

ομάδων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. 

 Ενημέρωση για Αναπηρικές Παροχές και αιτήσεις ωφελουμένων στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα  Gov.gr 

 Ενημέρωση των πολιτών για τις υπηρεσίες του 2ου και του 3ου πυλώνα του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. 

 Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και προγραμματισμός ραντεβού με υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας κατόπιν αιτημάτων των πολιτών. 

 Πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών σε συνεργασία με την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης 

πολιτών και να αναζητηθούν τρόποι υποστήριξής τους. 

 Υποστήριξη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. 
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Προσέλευση πολιτών

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ



 

 

Επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας:  

 Συνέχισε τις συναντήσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με 

στόχο την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής, καθώς και τη 

συνεργασία για την ανάπτυξη κοινού πλάνου παρέμβασης για κοινά 

περιστατικά.   

 Προέβη σε δικτύωση και επικοινωνία με Κέντρα Κοινότητας άλλων περιοχών 

της χώρας. 

 Εξέδωσε δέκα  τέσσερα (14) δελτία τύπου και ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ 

(ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τοπικές εφημερίδες, τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί). 

 Πραγματοποίησε  συνάντηση δικτύωσης μέσω διαδικτύου  με τον Ξενώνα 

Φιλοξενίας Γυναικών Αγρινίου με σκοπό τη γνωριμία και τον 

προγραμματισμό μελλοντικής συνεργασίας (08/02/2022). 

 Πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία  με τη Σχολή Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Αθηνών του Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό την ενημέρωση για πρόγραμμα 

που επρόκειτο  να υλοποιηθεί (10/02/2022). 

 Σε συνέχεια της συνεργασίας με τα κομμωτήρια Λευκάδας πραγματοποίησε 

αποστολή κοτσίδων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του 

μαστού «Άλμα Ζωής»   με σκοπό τη διάθεσή τους σε γυναίκες που τις έχουν 

ανάγκη (10/02/2022). 

 Πραγματοποίησε  δικτύωση με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΕΛΙΞ 

με σκοπό τη συγκέντρωση φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα «Τα 

σκουπίδια δε χρειάζονται φάρμακα» και τη διάθεσή του σε ευάλωτες 

πληθυσμιακές ομάδες (12/02/2022). 

 Πραγματοποίησε  δράση ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου κατά τη διάρκεια της οποίας 

συλλέχθηκαν πλεκτά παιδικά σκουφάκια και παιχνίδια τα οποία διατέθηκαν 

στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Η ΦΛΟΓΑ» 

και στο Χαμόγελο του Παιδιού αντίστοιχα. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με τη ΔΕΠΟΚΑΛ (Παιδικοί Σταθμοί και Κ.Η.Φ.Η.) και τους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας (15-25/02/2022). 

 Πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με την Κοινωνική Λειτουργό του 

Ειδικού Σχολείου Λευκάδας  (16/02/2022). 

 Πραγματοποίησε αποστολή επικοινωνιακού υλικού και απολογισμού της 

δράσης ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκε την 25η Νοεμβρίου 2021, 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των 

Γυναικών, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(18/02/2022). 



 

 

 Πραγματοποίησε  συνάντηση δικτύωσης με την Κοινωνική Λειτουργό του 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας με σκοπό τον από κοινού συντονισμό 

επικείμενης δράσης (16/03/2022). 

 Πραγματοποίησε δράση προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με το Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκάδας με αφορμή την Ημέρα Έθνους Ρομά η οποία 

περιελάμβανε δωρεάν οδοντιατρική εξέταση για τα παιδιά Ρομά, διδασκαλία 

στοματικής υγιεινής και φθορίωση  (18/04/2022). 

 Πραγματοποίησε δράση ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Ειδικό 

Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας με αφορμή τη γιορτή των λουλουδιών η οποία 

είναι την 1η Μαΐου. Η δράση περιελάμβανε κατασκευή πρωτομαγιάτικων 

στεφανιών από τα παιδιά του σχολείου (16/05/2022).  

 Πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση  με την Κινητή Μονάδα ΚΕΘΕΑ 

Ιονίων  Νήσων με σκοπό τη γνωριμία και από κοινού συνδιοργάνωση δράσης 

ενημέρωσης στις τοπικές κοινότητες του νησιού (07/06/2022), αλλά και δια 

ζώσης δικτύωση για ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δομών 

(16/06/2022). 

 Πραγματοποίησε δράση με σκοπό την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών σε θέματα εξαρτήσεων   με τη μορφή παρέμβασης στο δρόμο 

(streetwork), και διανομής έντυπου υλικού. Η δράση υλοποιήθηκε  στις 

τοπικές κοινότητες Λαζαράτων, Καρυάς, Αγίου Πέτρου και Βασιλικής και 

στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης (16-17/06/2022). 

 Πραγματοποίησε δράση ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ 

Ηπείρου, την Κινητή Μονάδα Ιονίων Νήσων, και τον Αθλητικό Όμιλο 

Τηλυκράτη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Η 

δράση περιελάμβανε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του Τηλυκράτη και 

και της ομάδας του θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος  και 

έλαβε χώρα στο γήπεδο Πλάτων Γρηγόρης (18/06/2022). 

 Πραγματοποίησε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας 

με σκοπό τη χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων για πολιτιστικά δρώμενα  σε άτομα 

ευάλωτων ομάδων (04/07/2022). 

 Πραγματοποίησε συνάντηση δικτύωσης με τον Ψυχίατρο του Κέντρου 

Ημέρας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας με σκοπό την  από κοινού 

διοργάνωση δράσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 

(13/09/2022). Η εν λόγω δράση αφορούσε βιωματική συμμετοχή των 

ωφελουμένων και των δύο δομών και πραγματοποιήθηκε στις 10/10/2022.  



 

 

 Προέβη σε επικοινωνία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Αγρινίου με 

σκοπό την από κοινού συνδιοργάνωση δράσης με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της βίας των Γυναικών (24/10/2022). 

 Πραγματοποίησε δικτύωση με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

στην οποία ζητήθηκε έντυπο υλικό προκειμένου να διατεθεί για την επιπλέον 

ενημέρωση των πολιτών κατά τη διάρκεια επικείμενης δράσης για την έμφυλη 

βία (2/11/2022). 

 Πραγματοποίησε δικτύωση με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας για τη 

συνδιοργάνωση δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τη μορφή 

έντυπου υλικού και παρέμβασης στο δρόμο (streetwork) στα πλαίσια της 

Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 

(24/11/2022). 

 Πραγματοποίησε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

Δήμου Λευκάδας για τη συνδιοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την 

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Οι δράσεις έλαβαν χώρα τόσο με τη 

μορφή έκθεσης φωτογραφίας (15/11/2022-20/11/2022), όσο και με τη μορφή 

διανομής έντυπου υλικού και παρέμβασης στο δρόμο (streetwork) και 

λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου (25/22/2022). 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020». 

 

 

Από το Δήμο Λευκάδας 

 

 

  

 


