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ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Το παρόν αποτελεί τη μηνιαία έκθεση πεπραγμένων  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» για το μήνα Ιούλιο 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

 18/07/2018 – 20/07/2018: Εργαστήρια συμβουλευτικής για εργαζόμενους &
άνεργους σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Κρήτης, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας
Δήμου  Πλατανιά  υλοποίησε  τρία  ομαδικά  εργαστήρια  πληροφόρησης  και
συμβουλευτικής  προς  τους  εργαζόμενους  και  ανέργους   κατοίκους   του  Δήμου
Πλατανιά. Σκοπός των εργαστηρίων ήταν η ενθάρρυνση και  η ενδυνάμωση των
συμμετεχόντων,  ώστε να ανταποκριθούν  στις  νέες και  διαρκώς μεταβαλλόμενες
συνθήκες εργασίας.

Οι επιμέρους ενότητες των εργαστηρίων ήταν:



1. Νέες Τεχνολογίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την αναζήτηση εργασίας:
Η  περίπτωση  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  ΑΣΕΠ  ως  μέσο  για  την  ορθή
συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων για εργασία.

2. Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας.

3. Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τα εν λόγω σεμινάρια ήταν 19 ενώ οι συνολικές
συμμετοχές στα τρία εργαστήρια ήταν 10. 

 Επιτροπή  για  την  επανασύνδεση  της  παροχής  ηλεκτρικού  ρεύματος,
ευπαθών καταναλωτών, των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει
απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.

Στο  Δήμο  Πλατανιά,  συστάθηκε  επιτροπή  με  την  υπ.  αρ.  314/2018  απόφαση
Δημάρχου  για  την  επανασύνδεση  της  παροχής  ηλεκτρικού  ρεύματος,  ευπαθών
καταναλωτών, των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει  απενεργοποιηθεί
λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών. Η εν λόγω επιτροπή συγκλήθηκε για πρώτη φορά την
Τρίτη 31/07/18, προκειμένου να εξετάσει τέσσερις αιτήσεις.
Το Κέντρο Κοινότητας, έχει αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής.
Πιο  συγκεκριμένα,  υποδέχεται  τις  αιτήσεις  των  πολιτών  με  τα  συνημμένα
δικαιολογητικά, τις κοινοποιεί στην επιτροπή, τηρεί τα πρακτικά και δακτυλογραφεί
τις αποφάσεις. 

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 Συνεργασία και δικτύωση με τοπικούς φορείς.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής, πραγματοποιεί συναντήσεις με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων
του Δήμου  Πλατανιά,  τους ιερείς  των τοπικών  ενοριών  και  τους  προέδρους των
τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων. Σκοπός των συναντήσεων είναι να ενημερωθούν οι
τοπικοί  εκπρόσωποι  για  το  ρόλο  και  τις  υπηρεσίες  που  παρέχει  το  Κέντρο
Κοινότητας,  να  διανεμηθεί  το  ενημερωτικό  υλικό  της  Δομής  καθώς  και  να
διερευνηθούν  οι  τοπικές  ανάγκες  της  κάθε  περιοχής.  Για  το  μήνα  Ιούλιο
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με:



 Τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μανωλιόπουλου

 Τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ντερέ

 Τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Γερανίου

 Τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ζουνακίου

 Τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μοδίου

 Τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ξαμουδοχωρίου

 Τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πλατανιά

 Τον Ιερέα Ψαθογιάννου και Μανωλιόπουλου

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

  02-07-2018 και 11-07-2018: Δελτίο Τύπου για εργαστήρια συμβουλευτικής 
για εργαζομένους και ανέργους από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Πλατανιά και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης.

     Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Εργασίας της ΓΣΕΕ Κρήτης προχωρά στην υλοποίηση τριών (3) ομαδικών 
εργαστηρίων πληροφόρησης και συμβουλευτικής προς τους εργαζόμενους και 
ανέργους  κατοίκους  του Δήμου Πλατανιά. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η 
ενθάρρυνση και  η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, ώστε να ανταποκριθούν  στις 
νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας.

    19-07-2018: Δελτίο τύπου σχετικά με την τροποποίηση της ΚΥΑ, για το 
ειδικό επίδομα επανασύνδεσης στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
σε ευπαθείς καταναλωτές.

     Η επιτροπή για την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ευπαθών 
καταναλωτών, των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί 
λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών ανακοίνωσε ότι εξετάζονται και οι αιτήσεις 
καταναλωτών των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί 
λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών έως τις 30-06-2018. Για πληροφορίες και υποβολή 
αιτήσεων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 
Πλατανιά.



    19-07-2018: Συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου Πλατανιά, κ. Μαλανδράκη 
Ιωάννη, στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι “ΝΕΑ Τηλεόραση”, για τα 
επιμορφωτικά σεμινάρια επαγγελματικής συμβουλευτικής, που 
διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά σε συνεργασία με το 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης 

    20-07-2018: Δελτίο τύπου για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
επιμορφωτικών σεμιναρίων επαγγελματικής συμβουλευτικής που 
διοργάνωσε, από τις 18 έως και τις 20 Ιουλίου 2018, το Κέντρο Κοινότητας 
του Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ 
Κρήτης.

Σκοπός των εργαστηρίων ήταν η ενθάρρυνση και η ενδυνάμωση των 
συμμετεχόντων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες 
συνθήκες εργασίας, μέσα  από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

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.

 Τηλεφωνική ενημέρωση των Προέδρων της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά,
προκειμένου  να  προγραμματιστούν  συναντήσεις  συνεργασίας  και
δικτύωσης.

 Τηλεφωνική ενημέρωση των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Πλατανιά προκειμένου να παραλάβουν και να αναρτήσουν το Δελτίο Τύπου
για τα σεμινάρια που οργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με το
ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

 Γραμματειακή  υποστήριξη  προς  την  επιτροπή για  την  επανασύνδεση  της
παροχής  ηλεκτρικού  ρεύματος,  ευπαθών  καταναλωτών,  των  οποίων  η
παροχή  ηλεκτρικού ρεύματος  έχει  απενεργοποιηθεί  λόγω  ληξιπρόθεσμων
χρεών. Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας υποδέχονται
τις αιτήσεις των πολιτών με τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις κοινοποιούν
στην  επιτροπή,  προετοιμάζουν  τις  προσκλήσεις,  τηρούν  τα  πρακτικά,
μηχανογραφούν  τις  αποφάσεις  και  ενημερώνουν  τους  αιτούντες  για  την
εξέλιξη των αιτήσεών τους σε κάθε στάδιο. 

 Διανομή προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου στους δικαιούχους της
Δημοτικής ενότητας Μουσούρων.

 Τηλεφωνική ενημέρωση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου της
Δημοτικής  Ενότητας  Μουσούρων,  για  την  ημερομηνία  και  την  ώρα



παραλαβής των προιόντων.

 Καταμέτρηση  και  τοποθέτηση  προϊόντων  από  δωρεά  στο  Κοινωνικό
Παντοπωλείο, έπειτα από δωρεά. Τα προϊόντα συγκεντρώθηκαν σε αθλητικό
δρώμενο της περιοχής.

 Συνάντηση  εργασίας  στο  Δημαρχείο  Πλατανιά  με  το  προσωπικό  από  το
Πρόγραμμα ΒΣΣ Πλατανιά,  τον προϊστάμενο και  την υπεύθυνη έργου του
Κέντρου  Κοινότητας,  όπως  επίσης  και  τον  Γενικό  Γραμματέα  του  Δήμου
Πλατανιά.

 Σχεδιασμός και οργάνωση των ομαδικών εργαστηρίων σε συνεργασία με το
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης, που πραγματοποιήθηκαν από 18-20 Ιουλίου.

 Αποστολή του Δελτίου Τύπου για τα σεμινάρια που οργανώσαμε με το ΙΝΕ
ΓΣΕΕ  στους  πολιτιστικούς  συλλόγους  που  δραστηριοποιούνται  στο  Δήμο
Πλατανιά,  αλλά  και  σε  κοινωνικούς  και  λοιπούς  τοπικούς  φορείς  της
περιοχής, προκειμένου να το αναρτήσουν και να ενημερώσουν τα μέλη τους.

 Σύνταξη  μηνιαίας  έκθεσης  πεπραγμένων  και  καταγραφή  απαραίτητων
στοιχείων  για  την  ενότητα  Φάσεις/Πακέτα  Εργασίας  προκειμένου  να
αναρτηθούν στο ΟΠΣ.

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

 Καταγράφηκαν στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) των Κέντρων 
Κοινότητας 15 νέοι ωφελούμενοι.

 Οι συνολικές επισκέψεις στο Κέντρο Κοινότητας από εγγεγραμμένους (στο 
ΕΠΣ) ωφελούμενους ήταν 88  από συνολικά 62 ωφελούμενους. 

 Οι συνολικές επισκέψεις από μη καταγεγραμμένους ωφελούμενους ήταν 9 
από 9 άτομα που δεν επιθυμούσαν να καταγραφούν.

 Τηλεφωνική επικοινωνία με  τους  ωφελούμενους  του  Κέντρου Κοινότητας
προκειμένου να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή για τα ομαδικά
εργαστήρια που οργανώθηκαν σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.



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
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ΜΗΝΑ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΗ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ

ΤΟ ΜΗΝΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 97

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ*1 12

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ*2 17

ΚΕΑ: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 33

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΑ 11

ΑΛΛΟ:
ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

20
11
9

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  2 ΩΡΕΣ 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).


