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ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ

Ο

Ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο της στρατηγικής
του για την κοινωνική ένταξη και προστασία, αναπτύσσει και παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών
υπηρεσιών και προγραμμάτων που στοχεύουν
στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην άρση κάθε είδους
διακρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά
ομάδων, στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας των δημοτών του και στην προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία, όπως αυτή που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και η στήριξη ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πλατανιά, η οποία, τα τελευταία χρόνια, προχωρά με συστηματικότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, στη δημιουργία νέων κοινωνικών
δομών – όπως είναι το Κέντρο Κοινότητας – στην αναβάθμιση της λειτουργίας
υφιστάμενων κοινωνικών δομών – όπως π.χ. το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το
πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι – και στην υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και
προγραμμάτων (Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης,
ΤΕΒΑ, κ.α.) για την ουσιαστική στήριξη και ανακούφιση των ευπαθών – κοινωνικά
και οικονομικά - ατόμων και οικογενειών του Δήμου μας. Ο Δήμος μας βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή, ενεργοποιημένος με τις Υπηρεσίες και τα στελέχη που διαθέτει, προκειμένου να συμμετάσχει και να υποστηρίξει κάθε δράση ή έργο, με
θετικό κοινωνικό πρόσημο και αντίκτυπο.
Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για τις υπηρεσίες και τις
δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πλατανιά, μπορείτε να βρείτε στον παρόντα χρηστικό οδηγό, ο οποίος έρχεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ενίσχυση της πληροφόρησης αλλά και στη βελτίωση της διασύνδεσης της κοινωνίας
των πολιτών, με τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή του
Δήμου μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
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ΤΜΉΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ,
ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού αποτελεί τον κύριο
βραχίονα άσκησης των κοινωνικών πολιτικών του Δήμου Πλατανιά. Μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνεται:

• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, που αφορούν στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, της μονογονεϊκής οικογένειας, των
εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
• Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
• Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
• Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της άσκησης
Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
• Η οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δικτύωσης τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
(α) οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου,
(β) οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου,
(γ) οι Μ.Κ.Ο,
(δ) οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους,
(δ) τα αντιπροσωπευτικά σώματα των κοινωνικών/εθελοντικών
ομάδων-χρηστών.
• Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η μέριμνα για την εφαρμογή
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 28213 40009, 28213 40020 • Φαξ: 28213 40090
Ε-mail: dimos@platanias.gr • Ωράριο επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 07.30-15.30
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά αποτελεί μια κοινωνική δομή που ξεκίνησε να λειτούργει στις 27 Μαρτίου 2017 και έχει έδρα στο δημοτικό κατάστημα (πρώην δημαρχείο)
Αλικιανού. Το Κέντρο Κοινότητας έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016
(ΦΕΚ 21/Α) όπως ισχύει και των σχετικών ΚΥΑ, με χρηματοδότηση της λειτουργίας του
από το Ε.Π. “ΚΡΗΤΗ 2014-2020”, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6896/05-12-2016 Απόφαση
Ένταξης της Πράξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά είναι στελεχωμένο από μία κοινωνικό λειτουργό

και μία ψυχολόγο, ενώ η λειτουργία αυτού εστιάζει σε τρεις κεντρικούς άξονες παροχής
υπηρεσιών:
• Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελούμενων πολιτών.
• Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
• Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι να παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του
Δήμου Πλατανιά που έχουν ανάγκη, μέσα από την παροχή ενός πλέγματος υπηρεσιών με
στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει
περιλαμβάνονται υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής, προώθησης στην απασχόληση, κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.
Επιπλέον στόχοι της συγκεκριμένης δομής είναι:
• να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών που θα συμβάλουν στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων αυτού.
• να υποστηρίζει την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά.
Επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας έχει τη δυνατότητα, μέσω παραπομπών, να διασυνδέει τα
ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα, κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Κοινότητας και τις υπηρεσίες αυτού, μπορείτε
να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://kentrokoinotitas.platanias.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 28213 41033, 28213 41040 • Φαξ: 28213 41032
E-mail: kentrokoinotitas@platanias.gr • Ιστοσελίδα: http://kentrokoinotitas.platanias.gr
Ωράριο επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 07.30-15.30
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλατανιά αποτελεί μία κοινωνική δομή που ιδρύθηκε το 2013 με την υπ. αρ. 92/2013 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά και η οποία στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης και ατόμων ή οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας, μέσω της δωρεάν
παροχής ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, είδη ατομικής και οικιακής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά και σχολικά είδη, κ.α.).
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχει ορισθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία αποτελείται
από τους εξής:
• Το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο ή τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
• Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη της πλειοψηφίας,
• Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη της μειοψηφίας, ο οποίος ορίζεται Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Επίσης - και με στόχο την ουσιαστική στήριξη του θεσμού - στις συνεδριάσεις συμμετέχουν
και συνεπικουρούν χωρίς δικαίωμα ψήφου, συνδράμοντας το έργο της επιτροπής, οι κάτωθι:
• Τέσσερις (4) εκπρόσωποι επαγγελματικών ή επιστημονικών φορέων της περιοχής ή δημότες, των οποίων οι επαγγελματικές γνώσεις είτε η εμπειρία τους στον τομέα του Εθελοντισμού.
• Τέσσερις (4) εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων, ένας για κάθε Δημοτική Ενότητα.
Με γνώμονα την ενίσχυση της αποτελεσματικής και με διαφάνεια λειτουργίας του Δημοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και την ενδυνάμωση της ακολουθούμενης διαδικασίας
επιλογής και μοριοδότησης για ένταξη των ωφελουμένων στην ως άνω κοινωνική δομή, ο
Δήμος Πλατανιά – από το 2017 - προχώρησε στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός καινοτόμου
συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων – το οποίο είναι διαθέσιμο διαδικτυακά στην
δ/νση: http://platanias.aitiseispoliton.gr - για την ένταξη των πολιτών στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής ειδών πρώτης ανάγκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά.
Μάλιστα, για την καινοτόμα αυτή εφαρμογή και τα οφέλη που παρέχει στους δημότες του,
ο Δήμος Πλατανιά βραβεύτηκε με το ασημένιο (Silver) βραβείο στο διαγωνισμό αστικής
καινοτομίας των Best City Awards 2017.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 28213 40009 • Φαξ: 28213 40090
E-mail: pantopoleio@platanias.gr & kentrokoinotitas@platanias.gr
Ιστοσελίδα: https://platanias.aitiseispoliton.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την παροχή εκπαιδευτικής
αρωγής σε μαθητές – μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οικογένειες των οποίων βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, προχώρησε
από το 2016, με την υπ. αρ. 310/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά στην
ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, σε συνεργασία με την Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Χανίων και τον Σύλλογο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών “Palso” Ν. Χανίων.
Σκοπός της δομής είναι η δημιουργία ενός πλέγματος Κοινωνικής Προστασίας μέσου
του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά δωρεάν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών
οικονομικά αδύναμων οικογενειών της περιοχής του Δήμου, μέσω παροχής υποτροφιών
για τους μαθητές.
Οι αιτήσεις για ένταξη στο θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου γίνονται κάθε χρόνο έως
τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη σε αυτό, είναι
τα εξής:
Α. Απαιτούμενα
1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς).
2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης
Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία όπου
υπάρχει δυνατότητα).
4) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2016.
5) Φωτοτυπία Ε1 φορολογικού έτους 2016 (Φορολογική δήλωση).
6) Φωτοτυπία Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).

Β. Προαιρετικά
7) Αντίγραφο βεβαίωσης επιτροπής περί αναπηρίας με αναγραφόμενο το ποσοστό αναπηρίας.
8) Φωτοτυπία βεβαίωσης ανεργίας αιτούντα ή/και συζύγου (με αναγραφόμενη τη διάρκεια ανεργίας).
9) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα,
δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα
κ.λ.π.).
10) Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.
11) Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κύριας κατοικίας ή πρόσφατη απόδειξη ενοικίου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 28213 40009, 28213 41033, 28213 41040 • Φαξ: 28213 41032
E-mail: dimos@platanias.gr & kentrokoinotitas@platanias.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα
της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Στο Δήμο Πλατανιά λειτουργούν δύο (2) προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» - υπό την
εποπτεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά (ΚΕΔΗΠ) - τα οποία καλύπτουν όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Οικογενειακής Βοήθειας σε 130 ηλικιωμένα άτομα ανά έτος και ανά πρόγραμμα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης
ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση
της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος
των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.
Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και
αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό. Η κοινωνική
λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας
τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους
φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.
Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει
η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη
μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς
και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.
Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση
εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και
την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών,
ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν
αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.
Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι δομές που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς
Πόρους και ιδίους πόρους του Δήμου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 28213 40035 (Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Πλατανιά) & 2821341038 /2821341019 (Βοήθεια στο
Σπίτι Δ.Ε. Μουσούρων)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» είναι ένα προνοιακό
πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ)
τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη
ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική
επανένταξη.

Για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος
www.keaprogram.gr και την ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά.
Οι αιτήσεις για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται:
• Aπ’ ευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr
• Μέσω του K.E.Π. Δήμου Πλατανιά (τηλέφωνο: 28213 41040-41)
• Μέσω του Δήμου Πλατανιά, οι αιτήσεις υποβάλλονται α) στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (Δημαρχείο, τηλέφωνο επικοινωνίας: 28213 40009) και β) στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (Αλικιανός, τηλ. επικοινωνίας: 28213 41033-40), κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
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Τ.Ε.Β.Α.
Ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο συμμετοχής του, ως εταίρου, στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, υλοποιεί δράσεις του «Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής», το οποίο χρηματοδοτείται
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Ειδικότερα, ο Δήμος Πλατανιά υλοποιεί δράσεις σχετικές
με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων
(νωπά κρέατα, φρούτα και λαχανικά) σε απόρους ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, ενώ επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα
και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των δικαιούχων/ωφελουμένων πολιτών.
Σημειώνεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούχοι των ως άνω δράσεων/διανομών είναι οι ωφελούμενοι του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) οι οποίοι έχουν
κάνει τροποποίηση της αίτησης τους για παροχή ειδών του
ΤΕΒΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 28213 40009, 28213 40020 • Φαξ: 28213 40090
E-mail : dimos@platanias.gr
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ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το ειδικό βοήθημα αποσκοπεί στη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών, βάση της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 «Καθορισμός λεπτομερειών
για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Άρθρου 36 του Ν. 4508/2017» (ΦΕΚ Β’ 474/2018),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δίνεται σε καταναλωτές που η παροχή ρεύματος στην
κύρια κατοικία τους είναι αποσυνδεδεμένη και που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια.
Με την υπ. αριθ. 314/2018 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά, συστάθηκε η Επιτροπή που
εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις στο Δήμο Πλατανιά και αξιολογεί την κατάσταση των
αιτούντων, ώστε να τους χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα.
Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και την αίτηση του ειδικού βοηθήματος στο Δήμο
Πλατανιά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (Αλικιανός, τηλ. επικοινωνίας: 28213 41033-40, e-mail: kentrokoinotitas@platanias.gr),
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργείο
Υγείας, Υ.ΠΕ. Κρήτης, ΕΚΑΒ, ΚΕΔΕ, Περιφέρεια Κρήτης, μονάδες υγείας, κ.α.), υλοποιεί σε
περιοδικά χρονικά διαστήματα προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας τα
οποία απευθύνονται στο σύνολο των δημοτών. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν την
παροχή προληπτικών εξετάσεων (π.χ. μαστογραφία, μέτρηση οστικής πυκνότητας, σπιρομέτρηση, οδοντιατρικός έλεγχος, κ.α.), την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης για θέματα υγείας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και
προαγωγής της υγείας.
Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής στο Δήμο Πλατανιά,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (Αλικιανός, τηλ. επικοινωνίας: 28213 41033-40, e-mail: kentrokoinotitas@platanias.gr), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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