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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

Γνωστοποιείται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στο τοπικό 

σχέδιο δράσης ’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ’ 

παρατείνεται έως την  23η  Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας 

του ΟΑΕΔ. και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός 

Μητρώου ανεργίας και να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων : 

1. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια  

2. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

3. Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες  

4. Άτομα με αναπηρία  

5. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα  

 

Το τοπικό σχέδιο δράσης υλοποιείται στα πλαίσια των  ΤΟΠ-ΕΚΟ (Τοπικά 

ολοκληρωμένα προγράμματα για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες) τα οποία αποτελούν 

δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-

2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Προκηρύσσονται από την Ειδική 

υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με 

στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και 

ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες 

γεωγραφικές περιοχές. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το 

οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.), αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο 

είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει 



 

του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την 

εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης. 

Τα μέλη της κάθε Α.Σ. ορίζουν συντονιστή εταίρο ο οποίος έχει την ευθύνη για το 

συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης. 

Στο Νομό Ρεθύμνου συνεργάστηκαν όλοι οι Δήμοι του καθώς και τοπικοί φορείς για τη 

δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ» 

και όρισαν ως συντονιστή εταίρο το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. 

Με αυτό το σχήμα υπέβαλλαν τοπικό σχέδιο δράσης με τίτλο: ’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ’ 

Το τοπικό σχέδιο αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που 

στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής 

αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης. 

Το παραγόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης θα είναι η δημιουργία 65 θέσεων 

απασχόλησης και 15 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 5 στον τομέα της Κοινωνικής 

Οικονομίας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες :  

Τηλέφωνα :  2834031793, 2834031402 

Fax: 2834031058 

Email : topeko@akomm.gr,  

Ιστοσελίδα : http://www.topeko.akomm.gr 

Υπεύθυνη  : κα Εύη Βρέντζου   


