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ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

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

 Σχολές Γονέων
Το  κέντρο  Κοινότητας  Δήμου Πλατανιά  σε  συνεργασία με  τα  Κέντρα  Κοινότητας
Αποκορώνου  και  Κισσάμου,  διοργανώνει  μηνιαίες  βιωματικές  συναντήσεις  με
γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας και στελέχη φορέων από την περιοχή των Χανίων
υπό τον τίτλο: “Σχολές Γονέων”. Η διάρκεια της εν λόγω δράσης θα είναι από τον
Νοέμβριο 2018 έως και τον Μάιο 2019. 
Για  το  μήνα  αναφοράς,  υλοποιήθηκαν  (σε  επίπεδο  οργάνωσης)  μετά  από
επικοινωνία με τα στελέχη των συνεργαζόμενων Κέντρων Κοινότητας, τα παρακάτω:



 Ορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων, οι χώροι και η ώρα.

 Επιλέχθηκαν  τα  εφτά  θέματα  που  θα  αναλυθούν  κατά  τη  διάρκεια  της
δράσης.

 Προσδιορίστηκαν οι φορείς που θα κάνουν τις εισηγήσεις σύμφωνα με το
θέμα.

 Προετοιμάστηκαν οι επιστολές συνεργασίας προς τους φορείς.

 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  την  Παρασκευή
15/10/18, προκειμένου να εξετάσει πέντε 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, συνεχίζει τις συναντήσεις με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του
Δήμου  Πλατανιά,  τους  ιερείς  των  τοπικών  εκκλησιών  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  Οκτώβριο
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με:

1. Τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Νεριανών

2. Τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Συριλίου



3. Την Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Νέου Χωριού

 05-10-2018:  Συνάντηση συνεργασίας  και  δικτύωσης με  τα περιφερειακά
Κέντρα Κοινότητας του Νομού Χανίων.

Η  συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  με  την  Κοινωνικό  Λειτουργό  του  Κέντρου
Κοινότητας  Κισσάμου  και  τα  στελέχη  του  Κέντρου  Κοινότητας  Αποκορώνου
προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της κοινής δράσης που διοργανώνεται
(σχολή γονέων).

 05-10-2018: Συνάντηση συνεργασίας και δικτύωσης με τον Διευθυντή του
ΟΑΕΔ ΚΠΑ Χανίων.

Η  συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  στον  χώρο  του  ΟΑΕΔ  ΚΠΑ  Χανίων  στην  οδό
Τζανακάκη και είχε σκοπό την εκατέρωθεν ενημέρωση των περιφερειακών Κέντρων
Κοινότητας και του ΟΑΕΔ σχετικά με τις νέες προϋποθέσεις για τους ανέργους του
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

  11-10-2018: Παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Επ' αρωγή” με 
τίτλο  "Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά ως μηχανισμός ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο".  

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης και ο Γενικός Γραμματέας του 
Δήμου Πλατανιά, κ. Κουρής Γαβριήλ, έκαναν την παρουσίαση στο πλαίσιο του 8ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’ αρωγή» που 
διοργανώθηκε στο Ρέθυμνο, στο Σπίτι του Πολιτισμού, την Πέμπτη 11 και την 
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου. 

    31-10-2018: Δελτίο τύπου για την 3η  συνεχόμενη χρονιά λειτουργίας του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο Δήμο 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 και επιμέλεια του χώρου.

 Διανομή πακέτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου στους δικαιούχους της Δ.Ε.
Μουσούρων.

 Επικοινωνία με τους ιερείς της περιοχής προκειμένου να ανιχνεύσουμε τη
δυνατότητα διανομής, από τους ίδιους στις ενορίες τους, των ρούχων που
έχουν συγκεντρωθεί από δωρεές στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

 Επικοινωνία  με  ενορίες  των  Χανίων  (που  διαθέτουν  ιματιοθήκες)
προκειμένου να μεταφέρουμε εκεί τα προς διάθεση ρούχα του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

 Διανομή δωρεάν βρεφικών ειδών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

 Συνάντηση  εργασίας  στο  Δημαρχείο  Πλατανιά  μεταξύ  των  στελεχών  του
Κέντρου Κοινότητας, της Διευθύντριας Δικοικητικών Υπηρεσιών Κοινωνικής
Προστασίας  Παιδείας  και  Πολιτισμού,  του  Προισταμένου  μας,  και  του
Προέδρου της Διοικούσας επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σχετικά
με  τον  έλεγχο  και  τη  μοριοδότηση  των  αιτήσεων  για  το  Κοινωνικό
Παντοπωλείο. 

 Συμμετοχή  των  στελεχών  του  Κέντρου  Κοινότητας  σε  επιμορφωτικό
σεμινάριο για το Κ.Ε.Α., που διοργάνωσε το ΕΚΔΔΑ στο Ηράκλειο Κρήτης.

 Λήψη αιτήσεων και ενημέρωση των αιτούντων σε κάθε στάδιο  σχετικά με
την επανασύνδεση  της  παροχής  ηλεκτρικού  ρεύματος,  ευπαθών
καταναλωτών,  των  οποίων  η  παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος  έχει
απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών. 

 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 16 νέοι ωφελούμενοι.

 Οι συνολικές επισκέψεις στο Κέντρο Κοινότητας από εγγεγραμμένους (στο 
ΕΠΣ) ωφελούμενους ήταν 95 από συνολικά  68 ωφελούμενους. 

 Οι συνολικές επισκέψεις από μη καταγεγραμμένους ωφελούμενους ήταν  5 
από 5  άτομα που δεν επιθυμούσαν να καταγραφούν.

 Τηλεφωνική ενημέρωση των ωφελουμένων της Δ.Ε. Μουσούρων για 
παραλαβή των τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

 Τηλεφωνική επικοινωνία με  τους  ωφελούμενους  του  Κέντρου Κοινότητας
που  έχουν  μικρά  παιδιά  προκειμένου  να  ενημερωθούν  για  τη  δωρεάν
διανομή βρεφικών ειδών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πλατανιά.

 Τηλεφωνική ενημέρωση των  ωφελουμένων  του  Κέντρου Κοινότητας,  που
πληρούσαν τα κριτήρια, για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.



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

375 68 16 5

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 100

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 8

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ*1 14

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ*2 15

ΚΕΑ: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 34

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΑ 8

ΑΛΛΟ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

21
20
1

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).


