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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
ΘΕΜΑ: Έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Κέντρο Κοινότητας Δήμοσ Πύδνας 
- Κολινδρού» ζην Δ.Π. «Κεληξηθή Μαθεδνλία»/Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο: 
ΑΞ09Β «Πξνώζεζε ηεο Κνηλωληθήο Έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο - 
ΔΚΤ» ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν κε 
ηίηιν  
 
 
Ι. Γεληθά 
 
Με ηελ αξ. πξωη.: 8944/12-12-2016 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο εληάρζεθε ε πξάμε κε ηίηιν: «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Πύδλαο - 
Κνιηλδξνύ».  
Η πξόηαζε ππνβιήζεθε από ηνλ Γήκν Πύδλαο – Κνιηλδξνύ ζηα πιαίζηα ηεο 
κε Κωδηθό : 028.9iv, Α/Α ΟΠΣ: 1548 Πξόζθιεζεο γηα ηελ Υπνβνιή Πξόηαζεο 
ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία», ηνπ Άμνλα 
Πξνηεξαηόηεηαο ΑΞ09Β «Πξνώζεζε ηεο Κνηλωληθήο Έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο - ΔΚΤ» ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην 
Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν. 
 
ΙΙ. Πεξηερόκελν Πξόζθιεζεο 
 
Η πξάμε ηνπ ζέκαηνο αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία, από ηνλ Γήκν 
Πύδλαο - Κνιηλδξνύ, Γνκήο κε ηελ νλνκαζία «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ 
Πύδλαο – Κνιηλδξνύ» γηα ηξία (3) έηε.  
Με βάζε ηελ νηθεία ΚΥΑ, ηα Κέληξα Κνηλόηεηαο έρνπλ ωο ζηόρν λα 
ππνζηεξίμνπλ ηνπο ΟΤΑ Α’ Βαζκνύ ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ θνηλωληθήο 
πξνζηαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ελόο ηνπηθνύ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ 
ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη δηαζύλδεζε ηωλ πνιηηώλ κε όια ηα Κνηλωληθά 
Πξνγξάκκαηα θαη Υπεξεζίεο πνπ πινπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ 
«Κέληξνπ Κνηλόηεηαο». 
 
ΙΙΙ. Αληηθείκελν ηεο Πξόηαζεο 
 
Τν «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Πύδλαο- Κνιηλδξνύ» ζα δξαζηεξηνπνηεζεί, ζηα 
εμήο πεδία: 
 
• Υπνδνρή – Δλεκέξωζε – Υπνζηήξημε ηωλ πνιηηώλ 



• Σπλεξγαζία κε Υπεξεζίεο θαη Γνκέο 
• Παξνρή Υπεξεζηώλ πνπ ζα απνζθνπνύλ ζηε βειηίωζε ηνπ βηνηηθνύ 
επηπέδνπ θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλωληθή έληαμε ηωλ ωθεινπκέλωλ 
(Αξζξν 2, παξάγξαθνο 2 ηεο νηθείαο ΚΥΑ). 
Δπίζεο, ζα αλαπηύζζνληαη δξάζεηο θαη ζηα ηξία αλωηέξω πεδία. 
 
Ωθεινύκελνη/εο ηεο πξάμεο, ζύκθωλα κε ην Άξζξν 3 ηεο ΚΥΑ ππ.’ αξηζκ. 
Γ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, είλαη: 
«Οη πνιίηεο πνπ δηαβηνύλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηωλ «Κέληξωλ 
Κνηλόηεηαο» θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνύλ ζε 
ζπλζήθεο θηώρεηαο θαη θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ, παηδηά πνπ βηώλνπλ 
θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνύ, νη ωθεινύκελνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Διάρηζην 
Δγγπεκέλν Δηζόδεκα», θαζώο θαη κεηαλάζηεο, ΑκεΑ, ξνκά θαη γεληθόηεξα 
εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ όπωο πεξηγξάθνληαη ζην «Δζληθό Σηξαηεγηθό 
πιαίζην γηα ηελ Κνηλωληθή Έληαμε. 
Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο αλάγθεο θαη πεξηζηάζεηο, ε δξάζε ηνπ 
«Κέληξνπ Κνηλόηεηαο» δύλαηαη λα εζηηάδεη πεξηζζόηεξν ζε κηα ή 
πεξηζζόηεξεο επάιωηεο θνηλωληθέο νκάδεο, ρωξίο ωζηόζν λα απνθιείνληαη νη 
ππόινηπεο». 
 
Η Γεκνηηθή Αξρή ζηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρώξαο κέζα από 
δξάζεηο αλάπηπμεο ηεο θνηλωληθήο ζπλνρήο πξνρωξά κε ζπλερή αγώλα 
ζηαζεξά πξνζειωκέλε ζηελ βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ηωλ θαηνίθωλ, 
ηδηαίηεξα απηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο θαη θνηλωληθνύ 
απνθιεηζκνύ, ζηελ Βόξεηα Πηεξία.  
 
 
Δθ ηνπ Γξαθείνπ Τύπνπ Γεκάξρνπ Πύδλαο – Κνιηλδξνύ   


