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Κέντρο Κοινότητας, με ειδικό παράρτημα για τους Ρομά, συστήνει 

στην Κω η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υποστήριξη των 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του νησιού 

 

• Θα λειτουργήσει ως τοπικό σημείο αναφοράς  για την ενημέρωση πολιτών 

που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, με στόχο την εργασιακή και 

κοινωνική ένταξη - επανένταξη 

• Θα εφαρμοστούν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες αποκλειστικά των Ρομά, με στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση 

 

Στη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο της Κω, για την υποδοχή και 

ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, με ειδική 

πρόβλεψη για τους Ρομά, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιώντας 

πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» της Πράξης  “Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά”, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 

368.880 ευρώ.  

Η πράξη αφορά στη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας, το οποίο θα λειτουργεί ως 

τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τη διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και 

υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Κω και Δήμου Νισύρου, με 

στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη-επανένταξη, μέσω της παροχής 

υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και την 

αποδοτικότερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος κοινωνικής 

προστασίας.  



Το Κέντρο Κοινότητας Κω θα εποπτεύεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δήμου Κω. Θα στελεχωθεί από τέσσερα άτομα, δύο 

κοινωνικούς λειτουργούς,  ένα ψυχολόγο και ένα άτομο ως διοικητικό - βοηθητικό 

προσωπικό που θα αναλάβει τη συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών, αλλά 

και γενικά την υποδοχή και την υποστήριξη του Κέντρου. Ως επιπλέον στελέχωση 

στο παράρτημα Ρομά θα απασχοληθούν ένας διαμεσολαβητής και ένας 

παιδαγωγός, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου με 

εξειδικευμένους επαγγελματίες, για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων.  

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 

• Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

• Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.  

Το Παράρτημα για τους Ρομά θα στεγαστεί σε γραφείο στο χώρο του Κέντρου 

Κοινότητας, ενώ οι δράσεις για τους Ρομά του Δήμου Κω θα πραγματοποιούνται 

στον χώρο που είναι συγκεντρωμένη η πλειοψηφία αυτών. Για τον σκοπό αυτό θα 

διατεθούν τρία τροχόσπιτα, έως ότου οι ωφελούμενοι εξοικειωθούν με την ύπαρξη 

της νέας δομής. Θα εφαρμοστούν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα και 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες αποκλειστικά των Ρομά, με στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση.  

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης  - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

“Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 368.880 

ευρώ και καλύπτει τη λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 01/11/2016 έως 

31/10/2019.  

 


