
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δοµές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
ιδρύθηκαν σε ∆ήµους και χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας;
Το Κέντρο Κοινότητας, αποτελεί τον βασικό «πυρήνα» διευρυµένων 
υπηρεσιών τύπου «One Stop Shοp», µε εξατοµικευµένη ολιστική 
προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας µε τη ∆ιεύθυνση 
Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, διαµορφώνει µία δράση 
«οµπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα 
ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραµµατίζονται, 
όπως η καθολική εφαρµογή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, 
το πρόγραµµα του ΤΕΒΑ και οι  αιτήσεις για προνοιακά επιδόµατα. 

Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο Κοινότητας;
Το Κέντρο Κοινότητας απευθύνεται στους πολίτες που διαµένουν 
στη Νέα Σµύρνη, οι οποίοι αντιµετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβληµα 
οι ίδιοι ή τα µέλη της οικογένειάς τους (π.χ. ανεργία, οικονοµική αδυναµία, 
έλλειψη στέγης, προβλήµατα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) 
και χρειάζονται τη συνδροµή της Πολιτείας.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το Κέντρο Κοινότητας;
Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει πληροφόρηση και παραποµπή για 
προγράµµατα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης. Παρέχει ακόµη υπηρεσίες 
συµβουλευτικής υποστήριξης ατόµου και οικογένειας και συµµετέχει 
στη διαµόρφωση δράσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο 
µε στόχο την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των πολιτών.

   Ενισχύοντας
τις κοινωνικές µας δράσεις,
   συµπληρώνουµε
το ∆ίκτυο Προστασίας των Πολιτών



Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 2ος όροφος, 171 21 Νέα Σµύρνη
Τηλ.: 213.2025.882, Email: kpns@neasmyrni.gr

Λειτουργεί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00 

Εξυπηρέτηση Κοινού (ΚΕΑ, Προνοιακά Επιδόµατα κ.α.):
∆ευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 08:30-13:00

Ο ∆ήµαρχος
Νέας Σµύρνης

Σταύρος Τζουλάκης

Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Παναγιώτης Γιατζίδης

Κέντρο Κοινότητας

Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Νέας Σµύρνης
επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή,

εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα κοινωνικά 
προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης, 

δηλαδή στον ∆ήµο µας.

Ωφελούµενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, 
και κατά προτεραιότητα άτοµα και οικογένειες που διαβιούν 

σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, 
οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα» ΚΕΑ, 

και γενικότερα ευπαθείς οµάδες πληθυσµού όπως περιγράφονται στο 
«Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». 

Το Κέντρο Κοινότητας ενισχύει τις κοινωνικές µας δράσεις και
συµπληρώνει ένα ακόµη κοµµάτι του ∆ικτύου προστασίας των πολιτών.


