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ΕΤΟΣ:  2018

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΜΑΪΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Το παρόν αποτελεί τη μηνιαία έκθεση πεπραγμένων  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» για το μήνα Μάιο έτους 2018.

Κατά τον ανωτέρω μήνα πραγματοποιήθηκαν,  στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Πλατανιά,  μια  σειρά  από  υπηρεσίες  και  δράσεις  οι  οποίες  αναλύονται  ως
ακολούθως:

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

22/05/2018: Ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος σπουδών για το σχολικό
έτος  2018-2019  και  των  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  των  αποφοίτων  του
Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά.
Η  ημερίδα  διοργανώθηκε  από  το  Κέντρο  Κοινότητας  του  Δήμου  Πλατανιά  σε
συνεργασία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Πλατανιά και περιλάμβανε:

 Την παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Πλατανιά.

 Την  παρουσίαση  του  προγράμματος  σπουδών  του  Εσπερινού  ΕΠΑΛ
Πλατανιά  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019  και  των  επαγγελματικών
δικαιωμάτων που αποκτούν οι απόφοιτοί του.

 Την παρουσίαση  της  διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της  αίτησης
εγγραφής για το σχολικό έτος 2018-2019.



 Σύντομη ξενάγηση στους χώρους των εργαστηρίων.

Λήψη αιτήσεων για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες.
Το Κέντρο Κοινότητας υποδέχτηκε αιτήσεις για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
σε ευπαθείς ομάδες και επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για διευκρινήσεις
και κατευθυντήριες οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 03/05/2018: Παρακολούθηση ημερίδας ΚΕΘΕΑ Αριάδνη.
Παρακολούθηση, έπειτα από πρόσκληση, της ημερίδας που διοργάνωσε η μονάδα
συμβουλευτικής  Χανίων  του  ΚΕΘΕΑ  Αριάδνη  με  θέμα:  Νέες  Τεχνολογίες  και
Διαδίκτυο: Από την ασφαλή χρήση στην εξάρτηση. Στηρίζοντας και ενδυναμώνοντας
γονείς-παιδιά-εκπαιδευτικούς.  

 11/05/2018:  Συνάντηση δικτύωσης με την Ελληνική Εταιρία  Προστασίας
και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) Χανίων.

Η  συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  στο  χώρο  της  ΕΛΕΠΑΠ  Χανίων  στην  περιοχή
Νεροκούρου,  με  την  κοινωνική  λειτουργό  της  δομής  Καραδάκη  Μαίρη.  Έγινε
ενημέρωση για το ρόλο και τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας καθώς
και παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΕΠΑΠ. 

 14/05/2018: Συνάντηση συνεργασίας και δικτύωσης με το Διευθυντή του
Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Πλατανιά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας με το Διευθυντή
του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά,  Κύριο Δαράκη Ιωάννη.   Έγινε  ενημέρωση για  το
ρόλο και τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας και συμφωνήθηκε η από
κοινού διοργάνωση ημερίδας  με  θέμα την   την  παρουσίαση  του  προγράμματος
σπουδών  του  ΕΠΑΛ  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019  και  των  επαγγελματικών
δικαιωμάτων που αποκτούν οι απόφοιτοί του.

 18/05/2018:  Πρόσκληση προς  φορείς  και  υπηρεσίες  του  Νομού  Χανίων
στην ημερίδα για την παρουσίαση του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά.

Το  Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Πλατανιά  απηύθυνε  πρόσκληση  σε  φορείς  και
υπηρεσίες  του  Νομού  Χανίων,  προκειμένου  να  παρευρεθούν  στην  ημερίδας  με
θέμα την  την παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του ΕΠΑΛ για το σχολικό
έτος 2018-2019 και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αποκτούν οι απόφοιτοί
του. 

 29/05/2018:  Συνάντηση  συνεργασίας  και  Δικτύωσης  με  το   Ινστιτούτο
Εργασίας της ΓΣΕΕ – Παράρτημα Κρήτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά
με  τον  εργασιακό  σύμβουλο  της  ΙΝ.Ε.  Γ.Σ.Ε.Ε.,  Κύριο  Μανώλη  Πετράκη.



Διερευνήθηκε  η  δυνατότητα  συνεργασίας  των  δύο  Δομών  για  την  από  κοινού
ανάπτυξη συμβουλευτικών και επιμορφωτικών δράσεων. 

 30/05/2018: Συνάντηση Δικτύωσης με τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας
Κουφού.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής, πραγματοποιεί συναντήσεις με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων
του Δήμου. Σκοπός των συναντήσεων είναι να ενημερωθούν οι Πρόεδροι  για το
ρόλο και τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας.

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 18-05-2018: Δελτίο Τύπου για την ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος 
σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΕΠΑΛ 
για το σχολικό έτος 2018-2019, που διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Πλατανιά σε συνεργασία με το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά.

 23/05/2018: Δελτίο Τύπου για τη διεξαγωγή της ημερίδας παρουσίασης του 
προγράμματος σπουδών για το σχολικό έτος 2018-2019 και των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Εσπερινού ΕΠΑΛ 
Πλατανιά που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, στο χώρο των 
εργαστηρίων
του ΕΠΑΛ στον Ταυρωνίτη. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Κέντρο 
Κοινότητας του
Δήμου Πλατανιά σε συνεργασία με το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά.

 30/05/2018: Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση δικτύωσης και συνεργασίας με 
το ΙΝ.Ε. /Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 
Μαΐου 2018, στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας και συζητήθηκε η από 
κοινού υλοποίηση δράσεων εξειδικευμένης πληροφόρησης και 
συμβουλευτικής των εργαζομένων και των ανέργων πολιτών του Δήμου 
Πλατανιά.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Ανάρτηση  άρθρων   στην  ιστοσελίδα  του  Κέντρου  Κοινότητας  τα  οποία
αφορούσαν  διαθέσιμες  θέσεις  εργασίας  για  το  Νομό  Χανίων,  παροχή
επιδομάτων και λοιπών κοινωνικών προγραμμάτων όπως και την ανάρτηση
ανακοινώσεων του Κέντρου Κοινότητας.

 Προετοιμασία πακέτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου για να δοθούν στους
δικαιούχους.



 Απογραφή τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά.

 Σύνταξη  μηνιαίας  έκθεσης  πεπραγμένων  προκειμένου  να  αναρτηθεί  στο
ΟΠΣ.

 Δημιουργία  αίτησης  και  ενημερωτικού  φυλλαδίου  για  αιτήσεις
επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες.

 Συνάντηση  εργασίας  στο  Δημαρχείο  Πλατανιά,  σχετικά  με  το  πλάνο
δημοσιότητας και τις δράσεις δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας.

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

 Καταγράφηκαν στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) των Κέντρων 
Κοινότητας 7  νέοι ωφελούμενοι.

 Οι συνολικές επισκέψεις στο Κέντρο Κοινότητας από εγγεγραμμένους (στο 
ΕΠΣ) ωφελούμενους ήταν 51  από συνολικά 36 ωφελούμενους. 

 Οι συνολικές επισκέψεις από μη καταγεγραμμένους ωφελούμενους ήταν 6 
από 6 άτομα που δεν επιθυμούσαν να καταγραφούν.

 Αποστολή  sms  σε ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας προκειμένου να
ενημερωθούν για θέσεις εργασίας (ΟΑΕΔ πυροπροστασία), τις αιτήσεις στο
πρόγραμμα  αγροτικής  εστίας  (ΟΠΕΚΑ)  και  για  την  ημερίδα  του  Κέντρου
Κοινότητας (παρουσίαση του προγράμματος σπουδών για το σχολικό έτος
2018-2019  και  των  επαγγελματικών  δικαιωμάτων  των  αποφοίτων  του
Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά).

 Παράδοση βεβαιώσεων σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών στους συμμετέχοντες
και follow up για τις εντυπώσεις τους σχετικά με τα εν λόγω σεμινάρια.



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΠΣ)
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ

ΕΠΣ ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ

ΤΟ ΜΗΝΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΝΕΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟ
ΜΗΝΑ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΗ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ

ΤΟ ΜΗΝΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

275 36 7 6

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 57

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ*1 17

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ*2 12

ΚΕΑ: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΑ 4

ΑΛΛΟ:
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

5
5

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 1,5 ΩΡΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

*1Η κατηγορία “ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ” περιλαμβάνει: πληροφόρηση για κοινωνικά προγράμματα  
εθνικής ή τοπικής εμβέλειας (πχ. Δικαιολογητικά εγγραφής στον ΟΑΕΔ, κριτήρια για λήψη 
επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, πληροφορίες για το κοινωνικό 
οικιακό τιμολόγιο). 
*2Η κατηγορία “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σε 
ωφελούμενους προκειμένου να διεκπεραιώσουν απλές και μη διαδικασίες (πχ. Συμπλήρωση 
εγγράφων, υποβολή αιτήσεων, ανάγνωση κειμένων, εκτύπωση θέσεων εργασίας κα).


