
                

               
  
                                                                                                                                                            
 

          ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   ΔΗΜΟY 
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Σύντομα αναμένεται η προκήρυξη 
2951 θέσεων για  άνεργους στην 
Κρήτη  μέσω  του  προγράμματος 
κοινωνικής  εργασίας  σε  δήμους 
και  φορείς  του  νησιού  μετά  την 
έγκριση  και  την  κατανομή  των 
θέσεων.Οι  θέσεις  ανά 
Περιφερειακή  ενότητα  είναι: 
Ηράκλειο 1455, Χανιά 755, Λασίθι 
375,  Ρέθυμνο 366.

      

                             
 

                                                        
 

                                                         

    ΤμήμαΤμήμα  ΠαιδείαςΠαιδείας--ΔιαΔια  ΒίουΒίου  ΜάθησηςΜάθησης – –ΕθελοντισμούΕθελοντισμού –   –  ΝέαςΝέας  Γενιάς  Γενιάς                          

                           Μήνυμα  Δημάρχου  

   Αγαπητοί Συνδημότες 

Συνεχίζοντας  με  συνέπεια  την  προσπάθεια  μας  να  σας 
ενημερώσουμε για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα που είναι σε 
εξέλιξη και παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε μια περίοδο που 
τα  ποσοστά  ανεργίας  συνεχώς  αυξάνονται,  σας  καταθέτουμε  το  2ο 

τεύχος που εκδίδει το Τμήμα Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνης  «Εργασία - 
Επιχειρηματικότητα». 

Ελπίζουμε οι πληροφορίες που θα βρείτε στο τεύχος αυτό να σας 
φανούν χρήσιμες  και  να διευκολύνουν,  κυρίως τους  νέους μας  που 
πλήττονται από την ανεργία,  στις επαγγελματικές τους επιλογές που, 
αν και περιορισμένες, πάντοτε υπάρχουν, αρκεί να έχουμε όλοι σωστή 
και έγκαιρη ενημέρωση. Αυτό το  σκοπό επιδιώκουμε να υπηρετήσει 
αυτό   το  έντυπο  κι  ευχόμαστε  να  αξιοποιήσετε  τις  ευκαιρίες  που 
περιλαμβάνει στο περιεχόμενό του, με τον πιο επωφελή τρόπο.  

          Με τιμή 
        Γεώργιος Μαρινάκης 

Μάρτιος  2012
Τεύχος 2

Σε αυτό το τεύχος

       

1 Πρόσληψη 366 ανέργων 
πεντάμηνης απασχόλησης 
στο Ρέθυμνο 

2 Χορήγηση Ευνοϊκών
 Δανείων

3 Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων και γενικά 
εργοδοτών

4      Κατάρτιση ανέργων σε 
πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 

5 Χρηματοδότηση επενδύσεων 
για υδατοκαλλιέργεια 

    Η πρόσληψη για το Ρέθυμνο θα 
γίνει από την ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με διακριτικό τίτλο 
«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 
  

 Περισσότερα ……εντός

                                   ΠΡΟΣΛΗΨΗ  366  ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ  ΡΕΘΥΜΝΟ
 ( 151 ΆΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ  ΝΟΜΙΚΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ  )

Ερχονται νέα προγράμματα στήριξης ανέργων

 Στις  28  Φεβρουαρίου,  έλαβαν  χώρα  συναντήσεις  μια  ειδικής  ομάδας  («action  team»)  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις εθνικές αρχές με επικεφαλής το Γραφείο του Πρωθυπουργού 
και τους κοινωνικούς εταίρους με σκοπό να συζητηθούν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας 
των  νέων  και  υποστήριξης  των  μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΜΜΕ)  σε  αυτήν  την 
κατεύθυνση.

Σε κοινή ανακοίνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού και της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην 
Ελλάδα αναφέρονται τα εξής: 

“Ο  Πρόεδρος  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  José  Manuel  Barroso,  ανακοίνωσε  την  κοινή  αυτή 
πρωτοβουλία κατά την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου, 
απευθύνοντας έκκληση να καταβληθούν  επιπλέον προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί η 
ανεργία των νέων, να προληφθεί η απομάκρυνση των νέων από την αγορά εργασίας και να 
βοηθηθούν οι σκληρά δοκιμαζόμενες ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος Barroso πρότεινε συγκεκριμένα τη  
διαμόρφωση στοχευμένων προγραμμάτων σε συνεργασία της ΕΕ με τα κράτη μέλη, τα οποία 
και  θα  υποβάλει  υπό  την  μορφή  έκθεσης  με  τα  πρώτα  αποτελέσματα  στο  Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στις 1-2 Μαρτίου 2012.

Τα  πρώτα  συμπεράσματα  επικεντρώνουν,  κατ’αρχήν,  σε  λύσεις  που  θα  δώσουν  άμεσα  και 
συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης υφιστάμενων προγραμμάτων, 
που είναι άμεσα υλοποιήσιμες και δεν απαιτούν καμιά νέα θεσμική τροποποίηση, και που 
είχαν  επιτυχία  στην  αντιμετώπιση  της  ανεργίας  των  νέων.  Τέτοια  παραδείγματα  είναι: 
υποστηρικτικές  υπηρεσίες  για  νέους,  επιχορήγηση  εργασίας  συνοδευόμενη  με  αντίστοιχη 
κατάρτιση,  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας.  Παράλληλα,  αποφασίστηκε  ο  καλύτερος 
συντονισμός μεταξύ όλων των φορέων μέσω ενός κοινού εργαλείου για την παρακολούθηση 
της  υλοποίησης  των  δράσεων  αυτών  και  την  πληρέστερη  ενημέρωση  των  νέων  για  τις 
ευκαιρίες που τους παρέχονται.

Επί πλέον, θα υπάρξουν ενδεχομένως νέες προτάσεις δράσεων από την πλευρά των ελληνικών 
αρχών που απαιτούν είτε την αναπροσαρμογή του ΕΣΠΑ είτε αλλαγές του παρόντος θεσμικού 
πλαισίου.

                           Χρηματοδότηση επενδύσεων για υδατοκαλλιέργειες

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας 
με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
Περισσότερα ……εντός

   Οι επενδύσεις στις υδατοκαλλιέργειες μπορεί 
να  αφορούν  εκσυγχρονισμό  εγκαταστάσεων 
αλλά και ίδρυση νέων μονάδων σε είδη που δεν 
εκτρέφονται αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας, ενώ 
στη  μεταποίηση  και  εμπορία  αφορούν  την 
επεξεργασία  αλιευμάτων,  τη  βελτίωση 
εγκαταστάσεων συσκευασίας και  εμπορίας αλλά 
και  ποιότητας  του  περιβάλλοντος.  Σημειώνεται 
ότι  στη  θαλάσσια  ιχθυοκαλλιέργεια  η  ελληνική 
τεχνογνωσία  εξάγεται  παγκοσμίως,  αφού 
αναγνωρίζεται ως ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο 
βιομηχανικής εφαρμογής και  είναι  μία ιδιαίτερα 
σημαντική  δραστηριότητα  για  τη  χώρα,  καθώς 
αποτελεί  έναν καθαρά εξαγωγικό κι  εξωστρεφή 
παραγωγικό  κλάδο  εθνικής  σημασίας,  έχοντας 
ανέλθει στη 2η θέση συνολικά σε επίπεδο χώρας 
με εξαγωγές ύψους 405.000.000 ευρώ το 2010 
(με  βάση  στοιχεία  του  Συνδέσμου  Ελλήνων 
Εξαγωγέων)  και  στην  1η  θέση  στις  εξαγωγές 
γεωργικών  προϊόντων  (ξεπερνώντας  πχ 
ελαιόλαδο και  οπωρολαχανικά),  εξάγοντας  ήδη 
πάνω  από  το  80%  των  συνολικών  πωλήσεων 
του.

Δύο  υπουργικές  αποφάσεις,  που 
προβλέπουν  τη  χρηματοδότηση  ιδιωτικών 
επενδύσεων  στις  υδατοκαλλιέργειες  και 
στη  μεταποίηση  και  εμπορία  αλιευτικών 
προϊόντων,  υπεργάφηκαν  πρόσφατα  στο 
υπουργείο  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας 
και  Ναυτιλίας.  Οι  αποφάσεις,  τίθενται  σε 
ισχύ  με  τη  δημοσίευσή  τους  στην 
Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  που 
αναμένεται εντός του Α΄ δεκαημέρου του 
Μαρτίου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων 
θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 
31 Ιουλίου 2012.

Περισσότερα στις κατά τόπους διευθύνσεις 
αγροτικής ανάπτυξης

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ :
Γ.Σπαντιδάκης (Δ/ντης Δήμου Ρεθύμνης)

http://www.epixeiro.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2379:2012-03-08-13-25-15&catid=69:2010-07-21-22-28-33&Itemid=321


Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος - Δράση: Θεματικός 
Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση 
απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες 
Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αφορά αγορά πάγιου εξοπλισμού ,κατασκευή ,επέκταση 
κτιρίων ,αγοράς πρώτων υλών κα.Η Δράση αφορά τη 
χορήγηση δανείων με ευνοικούς όρους για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων από επιχειρήσεις στους 
τομείς: Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση 
απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες 
Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας . Η Δράση 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το σύνολο των 
κεφαλαίων της Δράσης Θεματικός Τουρισμός, 
Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες 
υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας ανέρχονται σε 150εκατ €, εκ των οποίων 
50εκατ € αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 100εκατ € από 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Περιοχή εφαρμογής: 
Όλη η Ελλάδα.Περίοδος υποβολής: 30/12/2011, Έως 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Για αιτήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην 
 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  ως εξής:

Στο Contact Center/Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας από σταθερό ή 
κινητό τηλέφωνο , καθημερινά και για όλο το 24ωρο, στο 181818 (από το 
εξωτερικό στο τηλ: 0030 210 4848484)

Στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας.

Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την 
Τράπεζα Πειραιώς - Δράση: Καινοτόμα 
Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, 
Τρόφιμα, Ποτά

Αφορά αγορά πάγιου εξοπλισμού ,κατασκευή 
,επέκταση κτιρίων ,αγοράς πρώτων υλών κα.Η Δράση 
αφορά τη χορήγηση δανείων με ευνοικούς όρους για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων από επιχειρήσεις στους 
τομείς Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική 
αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά. Η Δράση συγχρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ ΕΤΕΑΝ 
ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Τράπεζα Πειραιώς. Το 
σύνολο των κεφαλαίων της Δράσης Καινοτόμα 
Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, 
Ποτά ανέρχονται σε 150εκατ €, εκ των οποίων 50εκατ 
€ αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 100εκατ € από 
την Τράπεζα Πειραιώς.Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα. 
κα.Περίοδος υποβολής: 30/12/2011, Έως εξαντλήσεως του 
Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες στην Τράπεζα Πειραιώς 
ως εξής: 

Τηλεφωνικό κέντρο 210 3335000 & 210 3288888

Στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς

διαθέσιμου προϋπολογισμού

Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την 
EFG Eurobank Εργασίας - Δράση: 
Εξωστρέφεια

Η Δράση Εξωστρέφεια αφορά τη χορήγηση 
δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση 
επενδυτικών / επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν 
σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Η 
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης -ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
(πρώην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) και την Τράπεζα EFG 
Eurobank Εργασίας. Το σύνολο των κεφαλαίων της 
Δράσης Εξωστρέφειας ανέρχονται σε 210εκατ €, εκ 
των οποίων 70εκατ € αφορούν τη συμμετοχή από 
το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 
140εκατ € από την EFG Eurobank Εργασίας. 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/12/2011, Έως 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

 Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες στην EFG Eurobank Εργασίας 
ως εξής: 

Στο Europhone Banking, 24 ώρες το 24ωρο, στο 210-9555000 ή 
στο 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο.

Στο Δίκτυο Καταστημάτων της EFG Eurobank Εργασίας

Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Δράση: 
Επιχειρηματικότητα των Νέων

Η Δράση Επιχειρηματικότητα των Νέων αφορά στη 
χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις 
επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον 
Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011). Η δράση 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ 
(πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος. Το σύνολο των κεφαλαίων της Δράσης 
Επιχειρηματικότητα των Νέων ανέρχονται σε 
90εκατ €, εκ των οποίων 30εκατ € αφορούν τη 
συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 60εκατ € από την Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος.

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/12/2011, Έως 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  ως εξής: 

Contact Center/Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας, καθημερινά και για 
όλο το 24ωρο, στο 181818 (από το εξωτερικό στο τηλ: 0030 210 4848484) 
Τηλεφωνικό κέντρο 210 3335000 & 210 3288888

Στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδος

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών 
για την απασχόληση και κατάρτιση 
10.000 δικαιούχων «επιταγής 
επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Το πρόγραμμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις 
και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
για να απασχολήσουν 10.000 
επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις 
εργασίας. Στις επιχειρήσεις / εργοδότες 
που θα προσλάβουν ανέργους θα 
καταβάλλεται επίδομα απασχόλησης ίσο 
προς το επίδομα ανεργίας που θα 
λάμβαναν οι άνεργοι ενώ προβλέπεται και 
η κατάρτιση τους στο αντικείμενο 
απασχόλησής τους. Με το πρόγραμμα ο 
ΟΑΕΔ προσφέρει κίνητρο στις επιχειρήσεις 
να προσλάβουν και να καταρτίσουν 
επιδοτούμενους ανέργους, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα 
μειώσουν το προσωπικό τους, παλαιό και 
νέο, για διάστημα 36 έως 42 μηνών. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει δράση 
απασχόλησης (η οποία χρηματοδοτείται 
από εθνικούς πόρους και δράση 
κατάρτισης (η οποία χρηματοδοτείται από 
το ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ 
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής:, Η ημερομηνία 
λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος 
θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή 
του ΟΑΕΔ

Για τη δράση της απασχόλησης, οι 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση υπαγωγής μέσω του συστήματος 
ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΟΑΕΔ (
http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, όπου 
υπάγεται η έδρα τους. Οι υπηρεσίες του 
ΟΑΕΔ υποδεικνύουν δικαιούχους 
ανέργους για πρόσληψη μέσω του 
προγράμματος. Για τη δραση της 
κατάρτισης, οι αιτήσεις υπαγωγής των 
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα 
υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στην 
ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου 
του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr).

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
με υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα 
επαγγέλματα 

Η κατάρτιση στα πράσινα επαγγέλματα 
περιλαμβάνει 293 προγράμματα Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, που θα 
υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη την 
Ελλάδα και αναμένεται να επωφεληθούν από 
αυτά 7.500 άνεργοι. Πρόκειται για 
προγράμματα κατάρτισης σε επαγγέλματα της 
"πράσινης οικονομίας" που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών φιλικών 
προς το περιβάλλον. Η κατάρτιση θα συνδεθεί 
με την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων 
στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, με 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ 
περιλαμβάνει και υποχρεωτική απασχόληση 
του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις 
εργασίας σχετικές με το αντικείμενο 
κατάρτισης. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν 
σταδιακά ανά περιοχή από τον Οκτώβριο 2011 
έως και το τέλος του 2013.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/9/2011 - 31/3/2013

Πληροφορίες : 210 5271100 http://www.eye-ekt.gr

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις 
συναφείς με θέματα τουρισμού

Η κατάρτιση στον τουρισμό περιλαμβάνει 158 
προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν από 
πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα και αναμένεται 
να επωφεληθούν από αυτά 3.600 άνεργοι. 
Πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης σε 
τουριστικά επαγγέλματα. Η κατάρτιση θα 
συνδεθεί με την πρακτική άσκηση των 
καταρτιζομένων στον τομέα των τουριστικών 
επαγγελμάτων, με συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνει και 
υποχρεωτική απασχόληση του 30% των 
καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές 
με το αντικείμενο κατάρτισης. Τα 
προγράμματα θα υλοποιηθούν σταδιακά ανά 
περιοχή από τον Οκτώβριο 2011 έως και το 
τέλος του 2013.Περίοδος υποβολής: 1/9/2011 - 31/3/2013

Πληροφορίες : 210 5271100 http://www.eye-ekt.gr

http://ait.oaed.gr/
http://ait.oaed.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.eye-ekt.gr/


     ΠΡΟΣΛΗΨΗ 366 ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
                                   ( 151 ΆΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ  ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ  )

               Σύντομα αναμένεται η προκήρυξη 2951 θέσεων για άνεργους στην Κρήτη μέσω του 
προγράμματος κοινωνικής εργασίας σε δήμους και φορείς του νησιού μετά την έγκριση και την 
κατανομή των θέσεων.Οι θέσεις ανά Περιφερειακή ενότητα είναι: Ηράκλειο 1455, Χανιά 755, Λασίθι 
375,  Ρέθυμνο 366.Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, ενώ εντάσσεται στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

   Η πρόσληψη στο Ρέθυμνο θα γίνει από την ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με διακριτικό τίτλο «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία,
για τη Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ,μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα στην περιφέρεια Κρήτης και βάση μνημονίων συνεργασίας με τον Δήμο και τα νομικά 
του πρόσωπα .
Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» 
εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) τα οποία με τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.
Σκοπός του παρόντος είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών για την υλοποίηση 
προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με τίτλο :
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ………»

Ειδικότεροι στόχοι του έργου, αποτελούν: 

Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων & των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

Η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων μελών ειδικών κοινωνικών ομάδων, που 
απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά 
στοχευόμενων δράσεων. 

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης. 

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου, 

αφορούν: (συγκεκριμένα με βάση τις δράσεις)

Την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής , για την αναβάθμισή της 

Την δημιουργία δυνατοτήτων τοπικής ανάπτυξης, εστιασμένης στην πλούσια αγροτική παραγωγή 
υψηλής ποιότητας , στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και στην ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού 
φορτίου της περιοχής 

Την βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης των κατοίκων , μέσα από την συντήρηση και την 
αποκατάσταση  δημοτικών κοινόχρηστων χώρων 

Την ενίσχυση της οικογενειακής ζωής, με τις δράσεις στήριξης της λειτουργίας των παιδικών σταθμών 
και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στα άτομα τρίτης ηλικίας 

Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Ωράριο, αποδοχές κ.ά.Το ωράριο απασχόλησης των ωφελουμένων που προβλέπονται στο παρόν Μνημόνιο 
Συνεργασίας ορίζεται από τις 07:30 το πρωί έως τις 15:00 το απόγευμα..Η εργασία όλων των 
ωφελουμένων θα είναι πενθήμερη.Οι αποδοχές τους ορίζονται από την πρόσκληση  με κωδικό 34 ΑΠ : 
17046/οικ.6.1303 24/05/2011 και συγκεκριμένα:
Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, 
που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων  φορέων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται 
σε 25 ευρώ ημερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως. Εκτός των αναφερομένων 
καταβαλλομένων ποσών  της ανωτέρου παραγράφου, οι δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλον υποχρεούνται 
να καταβάλλουν στα απασχολούμενα πρόσωπα.

Νέα προγράμματα για άνεργους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω εξειδικευμένων Κ.Ε.Κ.

  Εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα νέα Προγράμματα για την ενίσχυση ανέργων από ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες μέσω Εξειδικευμένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.Τα νέα αυτά 
προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό 13.090.000 €, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και μέσω αυτών πρόκειται να ωφεληθούν 1.480 
άτομα. Ειδικότερα προβλέπεται η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, επαγγελματικής 
κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε άτομα με αναπηρία και 
απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα. Στα αντικείμενα κατάρτισης-προκατάρτισης περιλαμβάνεται 
εκπαίδευση σε θέματα όπως υφαντική, κατασκευή ειδών δώρου και χειροτεχνημάτων, παραγωγή και 
συσκευασία οικολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, κηπουρική, εκμάθηση γραφικών τεχνών, κ.ά. 

Οι ολοκληρωμένες αυτές υπηρεσίες θα παρέχονται από:

- Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

- Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση. 

Tα εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. είναι Πιστοποιημένα και διαθέτουν όχι μόνον ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και 
την ενδεδειγμένη υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων. Ο κατάλογος με τα Κέντρα 
που έχουν επιλεγεί και τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.epanad.gov.gr.

.

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

   Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τη 
διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας.Η 
επιχορήγηση θα αφορά μέρους του "μη 
μισθολογικού κόστους" με την επιδότηση του 40% 
των εργοδοτικών εισφορών. Οι εισφορές θα 
υπολογίζονται πάνω στις πραγματικές μικτές 
αποδοχές των εργαζόμενων, μέχρι το ύψος του 
30πλάσιου του κατώτατου βασικού 
ημερομισθίου.Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 
εργοδοτικές εισφορές για όλους τους κλάδους 
κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και για την 
επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, οι εργοδοτικές 
εισφορές που το ΙΚΑ εισπράττει υπέρ άλλων 
φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης, οι 
εισφορές στον ειδικό λογαριασμό 
ξενοδοχοϋπαλλήλων, όπως επίσης οι επιβαρύνσεις 
των εργοδοτών για το δώρο Πάσχα, 
Χριστουγέννων και για τα επιδόματα αδείας. Το 
ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω του 
αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, με πίστωση 
του λογαριασμού του εργοδότη.

Περισσότερα : ΟΑΕΔ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,www.oaed.gr 

   ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 

Το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
εκτιμώντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον 

και ειδικότερα των νέων, σχετικά με την εκτροφή 
και την παραγωγή σαλιγκαριών, θεωρεί αναγκαία 

την υπεύθυνη και συστηματική καθοδήγησή 
τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η επενδυτική 
δραστηριότητα αλλά και να αποφευχθούν,  όσο 

είναι το δυνατό τα πιθανά άστοχα επιχειρηματικά 
ρίσκα.  Για το σκοπό αυτό, εκπονείται ήδη από τις 
αρμόδιες Γενικές Δ/νσεις  Ζωικής Παραγωγής και 

Κτηνιατρικής κείμενο πλαισίου, το οποίο θα 
καλύπτει με κατευθύνσεις-οδηγίες όλα τα στάδια 
από την εγκατάσταση και την εκτροφή, έως την 
εμπορία και την τελική διάθεση του προϊόντος 

στην αγορά.  Συγκεκριμένα οι άξονες του 
πλαισίου θα αφορούν:    Την καταχώρηση των 

μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών σε επίπεδο 
περιφέρειας και χορήγηση σχετικού αριθμού-
κωδικού καταχώρησης. Ø      Τη θεσμοθέτηση 
κανόνων τυποποίησης και συσκευασίας του 

τελικού προϊόντος.Ø      Τη δυνατότητα  αύξησης 
της προστιθέμενης αξίας του τελικού  προϊόντος, 

μέσω πιστοποίησης  για τα σαλιγκάρια και 
καθορισμού προδιαγραφών όσον αφορά στην 
εκτροφή αυτών.Ø      Τη δυνατότητα ένταξης 
των εκτροφών σαλιγκαριού στις επιλέξιμες με 
μίσθωση διαθέσιμες κοινόχρηστες εκτάσεις  με 

σκοπό την άσκηση της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας. Τέλος, επισημαίνεται ότι ήδη οι 
μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών έχουν ενταχθεί 

ως επιλέξιμη δραστηριότητα:Στα Μέτρο 112 
«Νέοι Αγρότες» και Μέτρο 121 «Σχέδια 

Βελτίωσης» στο (Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 
2007-2013), ενώ η ίδρυση – επέκταση μονάδων 

μεταποίησης σαλιγκαριών  έχει ενταχθεί ως 
επιλέξιμη δραστηριότητα και στο Μέτρο 123 Α 

του ιδίου προγράμματος. Στον Επενδυτικό Νόμο 
3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 

http://www.epixeiro.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1731:-10000-&catid=69:2010-07-21-22-28-33&Itemid=321


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μοριοδότηση στα 
ως άνω κριτήρια, ορίζονται στις παρ. 1.7 και 1.8 της υπ. αριθμ. 34 πρόσκλησης για την πράξη 
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, 
στην περιφέρεια Κρήτης» και θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση συμμετοχής των ωφελουμένων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ"ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟΔΕΥΑΡΚΕΔΗΡΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΑΤΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΑΤΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΑΤΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΑΤΟΜ
ΑΓεωπόνος1Κηπουρός 1Εργάτης3Φύλακες4Δασολόγος1Δύτης1Τεχνίτης υδραυλικός2Εργάτες2Διοικητικό 

προσωπικό4Υδραυλικός1Οδηγός Φορτηγού2Διοικητικοί4Ελαιοχρωματιστής6Εργάτης 2Χειριστής 
μηχανημάτων2Μουσειολόγος1Εργάτης γενικών καθηκόντων29Ναύτης1Τεχνίτης ηλεκτρολόγος1Προγραμματιστής 

Η/Υ1Καθηγητής Φυσικής Αγωγής6Υπάλληλος φύλαξης4Τεχνίτης 
μηχανολόγος1Βιβλιοθηκονόμος1Ξυλουργός2ΣΥΝΟΛΟ10Βοηθός Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου1Δημοσιογράφος1Οδηγός 

οχήματος2Βοηθός Τεχνίτη μηχανολόγου1ΣΥΝΟΛΟ14Οδηγός φορτηγών8ΣΥΝΟΛΟ13Εργοδηγός6Τεχνολόγος 
μηχανικός3Οικοδόμοι - Χτίστες4Υδραυλικός4Ηλεκτρολόγος4Οδηγός Λεωφορείου2Μηχανολόγοι 

Μηχανικοί4Αρχιτέκτονες3Περιβαλλοντολόγος2Χειριστής γερανοφόρου4Χειριστής Bobcat2Χειριστής Φορτωτή - 
Εκσκαφέα τύπου JCB6Ειδικός Πληροφορικής3Τεχνίτες οικοδομών4Ηλεκτροτεχνίτης2Οδηγός 

Σαρώθρου2ΣΥΝΟΛΟ114Εχουν υπογραφεί ήδη μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της 
σύμπραξης κ.  Ψαρουδάκη Εμμανουήλ και των υπεύθυνων των φορέων .Για το Δήμο Ρεθύμνης και 
τα νομικά του πρόσωπα το θέμα χειρίζεται προσωπικά η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρεθύμνης κα 

Ψαρουδάκη Χρυσούλα.
Συμβουλεύουμε τους ενδιαφερόμενους όπως ανελλιπώς το ερχόμενο διάστημα να παρακολουθείτε τον 
τοπικό τύπο , όπου αναμένονται να δημοσιευθούν οι προκηρύξεις .
ΠΡΟΣΟΧΗ !! Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενου όπως παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τοπικού 
Τύπου ,προκειμένου έγκαιρα να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της αναμενόμενης 
προκήρυξης. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου/των μισθωτών, στο σύνολο τους θα καλυφθούν 
από Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που θα καταρτισθεί με απόφαση του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ40/Α/15-03-2010) και του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 
Α΄258).Βαθμολόγηση, κατάταξη, τοποθέτηση υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με χρήση 
μηχανογραφικού λογισμικού

Μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό 34 Α.Π. 
1.7046/οικ.6.1303 24/05/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΔΛ-ΝΜ) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 613/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη πρόσκληση, μπορούν να είναι άνεργοι 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού και συγκεκριμένα: 

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή

Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό 
εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-
2009) και οι οποίοι θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση 
συμμετοχής στη δράση. 

Όλοι οι υποψήφιοι, απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να 
είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 

 Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων 

ωφελουμένων και δίνουν προτεραιότητα:σε μακροχρόνια ανέργους σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια 

ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ,σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν 

εργασία.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων ωφελουμένων απεικονίζεται  στον ακόλουθο πίνακα:

ΚριτήριοΑνάλυση ΚριτηρίουΒαθμολόγηση1. Κατάσταση ΑνέργουΜακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)20Νέος άνεργος έως 30 ετών 

που αναζητά εργασία25Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας15Αγρότες102. Οικογενειακή ΚατάστασηΜονογονεϊκή 

Οικογένεια15Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι8Με προστατευόμενα Μέλη5 (για κάθε προστατευόμενο μέλος)3. Οικογενειακό 

εισόδημααπό 0,00€ έως 6.900,00€15από 6.901,00€ έως 12.000,00€10από 12.001,00 έως 16.000,00 €8από 16.001,00 € έως 22.000,00€6Από 

22.001,00 και άνω04. Κατάσταση ΥγείαςΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%6ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω85. 

ΕντοπιότηταΜόνιμος Κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας (νομού)υλοποίησης της πράξης

υλοποίησης της δράσης10...

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ 5ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ.
ΑΜΚΕ – Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση
 Δ. Ρεθύμνου 114
Δ. Αγ. Βασιλείου 34
Δ. Ανωγείων 10
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 70
Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου 2
Δ. Μυλοπόταμου 56
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – Περιφερειακή Εφορεία Ρεθύμνου 3
ΑΜΑΡΙ Α.Ε. -Ο.Τ.Α. 10
Επιμελητήριο Ρεθύμνης 4
Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου 10
Δ. Αμαρίου 19
Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ρεθύμνου – Κ.Ε.Δ.Η.Ρ. 14
ΒΙΟ.ΠΑ. Ρεθύμνου Α.Ε. 6
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου 10
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 4
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	Ερχονται νέα προγράμματα στήριξης ανέργων
	Στις 28 Φεβρουαρίου, έλαβαν χώρα συναντήσεις μια ειδικής ομάδας («action team») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις εθνικές αρχές με επικεφαλής το Γραφείο του Πρωθυπουργού και τους κοινωνικούς εταίρους με σκοπό να συζητηθούν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε αυτήν την κατεύθυνση.
	Σε κοινή ανακοίνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού και της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα αναφέρονται τα εξής:
	“Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, ανακοίνωσε την  κοινή αυτή πρωτοβουλία κατά την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου, απευθύνοντας έκκληση να καταβληθούν  επιπλέον προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, να προληφθεί η απομάκρυνση των νέων από την αγορά εργασίας και να βοηθηθούν οι σκληρά δοκιμαζόμενες ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος Barroso πρότεινε συγκεκριμένα τη  διαμόρφωση στοχευμένων προγραμμάτων σε συνεργασία της ΕΕ με τα κράτη μέλη, τα οποία και θα υποβάλει υπό την μορφή έκθεσης με τα πρώτα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 1-2 Μαρτίου 2012.
	Τα πρώτα συμπεράσματα επικεντρώνουν, κατ’αρχήν, σε λύσεις που θα δώσουν άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης υφιστάμενων προγραμμάτων, που είναι άμεσα υλοποιήσιμες και δεν απαιτούν καμιά νέα θεσμική τροποποίηση, και που είχαν επιτυχία στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Τέτοια παραδείγματα είναι: υποστηρικτικές υπηρεσίες για νέους, επιχορήγηση εργασίας συνοδευόμενη με αντίστοιχη κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Παράλληλα, αποφασίστηκε ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των φορέων μέσω ενός κοινού εργαλείου για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων αυτών και την πληρέστερη ενημέρωση των νέων για τις ευκαιρίες που τους παρέχονται.
	Επί πλέον, θα υπάρξουν ενδεχομένως νέες προτάσεις δράσεων από την πλευρά των ελληνικών αρχών που απαιτούν είτε την αναπροσαρμογή του ΕΣΠΑ είτε αλλαγές του παρόντος θεσμικού πλαισίου.
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