
 

ΕΡΓΟ: «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα ∆. Ρεθύµνης» 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ: 

 

Το έργο υλοποιήθηκε µε υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Ρεθύµνης  

και της αστικής µη Κερδοσκοπικής εταιρείας «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είχε για στόχους του: 

o τη  δηµιουργία απασχόλησης για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα  

o την τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της ένταξης στην αγορά 

εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόµων  

o την πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της µακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των 

νέων την ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του γηράσκοντος εργατικού 

δυναµικού και της παράτασης του επαγγελµατικού βίο, καθώς και  

o την αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας. 

Απευθυνόταν κυρίως και κατά προτεραιότητα: 

• σε µακροχρόνια ανέργους 

• σε βραχυχρόνια ανέργους που δε λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας 

• σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούσαν εργασία 

Στόχος του έργου ήταν  η υλοποίηση δράσεων που θα παρήγαγαν αποτέλεσµα µε 

πολλαπλασιαστικό όφελος για την τοπική  κοινωνία. 

Στα πλαίσια λοιπόν υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου, προσλήφθηκαν 114 άτοµα 

που πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις και υλοποίησαν µέσω έργων αυτεπιστασίας 

τα παρακάτω έργα κοινωνικού χαρακτήρα: 

1. Έργα αποκατάστασης και προστασίας φαραγγιών 

2. Έργα διαχείρισης και προστασίας δασών  

3. Έργα καθαρισµού και ευπρεπισµού παραλιών 

4. Έργα συντήρησης δηµοσίων σχολικών εγκαταστάσεων 

5. Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δηµοτικών και άλλων δηµόσιων κτιρίων  

6. Έργα συντήρησης  δηµόσιων χώρων  

7. ∆ιαµόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής παιδιών 

8. Έργα προσβασιµότητας δηµόσιων χώρων και κτιρίων 

9. Καθαρισµό ρεµάτων και αποψίλωση οδών 

10.  ∆ιοργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων για παιδιά και  

11.  Παράδοση µαθηµάτων χρήσης Η/Υ σε γονείς 

12. Εργασίες συντήρησης και καθαρισµού αρχαιολογικών χώρων ∆. Ρεθύµνης 

13.  ∆ιοργάνωση δραστηριοτήτων στα πλαίσια του προγράµµατος «Αθλητισµός για 

όλους» 

Η πρόσληψη του προσωπικού έγινε σε δύο πεντάµηνα και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 

2012. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ: ΕΣΠΑ-Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  356.250,00 € 
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