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Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες:


Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα



Άτομα με αναπηρία.



Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών



Μετανάστες, παλιννοστούντες



Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Εμμ. Πορτάλιου 23, 74100 Ρέθυμνο Κρήτης +28310 56992
www.RethSynergasia.gr
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 η ημερίδα δικτύωσης και
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Κρήτης, η οποία υλοποιήθηκε στα
πλαίσια εφαρμογής της πράξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» απο την
Αναπτυξιακη Σύμπραξη «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων».
Η εκδήλωση έγινε με οργανωτική ευθύνη του Εμπορικού Συλλόγου Περάματος στο Δημαρχείο
του Δήμου Μυλοποτάμου στο πλαίσιο προώθησης της απο κοινού υλοποίησης δράσεων και την
ευρύτερη εφαρμογή κοινών αποτελεσμάτων των τοπικών σχεδίων.
Εισηγητής ήταν ο Διαχειριστής της πράξης κ. Ιωάννης Καλαϊτζάκης και ακολούθησε παρουσίαση
των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα απο τους εκπροσώπους
τους και ανταλλαγή εμπειριών.
Η συζήτηση κατέληξε στην πρόταση δικτύωσης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Κρήτης σε
περιφερειακό επίπεδο με στόχο τον συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών τους.

ΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ
ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5 Φεβρουαρίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ημερίδα - εργαστήριο διαβούλευσης με θέμα: «Εργαλεία Ανάπτυξης
Επιχειρήσεων».
Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, φορέα υλοποίησης
της δράσης «Ενημέρωση των ωφελουμένων- ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού
ιστού» της πράξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας».
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Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν να ενημερωθούν όσο καλύτερα γίνεται οι ωφελούμενοι της
πράξης, για τις χρηματοδοτικές επιλογές που υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή για τη στήριξη
των επιχειρήσεων καθώς και για το θεσμικό περιβάλλον ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων.
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας που παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο του ΚΕΚ Διάσταση κο
Γιάννη Κουλιεράκη το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με τα
πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που έχει αυτού του είδους η επιχειρηματική μορφή
έναντι των μορφών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όπως Α.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ.. Στο δεύτερο μέρος
έγινε παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη επιχειρήσεων και αφορούσε σε
εργαλεία που προσφέρονται από τον ιδιωτικό τομέα (τράπεζες) αλλά και από το δημόσιο
(χρηματοδοτικά προγράμματα), από τον Διευθυντή Εργασιών της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής
Τράπεζας κο Ευάγγελο Πτερούδη.
Μετά το τέλος και των δύο παρουσιάσεων ακολούθησε γόνιμος διάλογος με τους
παρευρισκομένους ώστε να λυθούν όλες τους οι απορίες κατά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να
ωφεληθούν από τα παραπάνω αλλά και από τη συμμετοχή τους στην πράξη «Δρόμοι Απασχόλησης
και Επιχειρηματικότητας».
Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
κος Μανώλης Ψαρουδάκης, ο οποίος είχε και το συντονισμό της εκδήλωσης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΚΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου
Ρεθύμνης ενημερωτική συνάντηση ανάμεσα σε στελέχη του Επιμελητηρίου, εκπροσώπους Μ.Κ.Ο.
και Συλλογικούς Φορείς. Πιο συγκεκριμένα στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του
Συλλόγου Λογιστών, του Συλλόγου Φωτογράφων, της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας,
του Συλλόγου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων και του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων –
Εγκαταστατών Ν. Ρεθύμνης.
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Η ενημερωτική αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρουσίασης και προβολής
του τοπικού σχεδίου δράσης κοινωνικής ένταξης. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ευαισθητοποίηση
των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού σε θέματα αντιμετώπισης της ανεργίας ανάμεσα σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, αρχηγοί μονογονεϊκών
οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας, μετανάστες/παλιννοστούντες και άτομα
με αναπηρία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:
• Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και προβολή του ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης
Κοινωνικής Ένταξης, το οποίο έχει σαν σκοπό την απορρόφηση ανέργων σε θέσεις απασχόλησης.
• Παράλληλα έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης, ενημέρωσης, ενεργοποίησης και
ευαισθητοποίησης των τοπικών εργοδοτών, φορέων και του κοινωνικού ιστού για τη Συμμετοχή
τους στο Σχέδιο.
• Συζητήθηκαν ζητήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως μεταξύ άλλων ανάπτυξη
δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, επιχειρηματικότητας, καθώς και Πιστοποίησης
Προσόντων και Δεξιοτήτων.
Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης παραβρέθηκαν ο Διευθυντής του κ. Κουμεντάκης
Ευάγγελος και το στέλεχος του, κα Γαγάνη Παρασκευή.
Από τη πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των φορέων δεσμεύτηκαν για τη μετάδοση όλων των
πληροφοριών στα μέλη τους και στο ευρύτερο κοινό που εκπροσωπούν ώστε η συμμετοχή των
ανέργων στην πράξη να είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Επίσης ζητήθηκε από τους φορείς να
συμμετάσχουν μελλοντικά στη δημιουργία ενός ευρύτερου Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών
και τοπικών φορέων με στόχο τη πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα κοινωνικής ένταξης &
απασχόλησης συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού στο τοπικό επίπεδο.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ Α.Σ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου
Ρεθύμνης, εργαστήριο διαβούλευσης - ημερίδα ανάμεσα σε στελέχη του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης,
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων», Τοπικούς Φορείς
και επιχειρηματίες. Σκοπός της ημερίδας ήταν η δικτύωση της ΑΣ με τους τοπικούς συντελεστές,
ενώ κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε πλήρης ενημέρωση για τις δράσεις της πράξης «Δρόμοι
Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά τους.
Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης:
• Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και προβολή του ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης
Κοινωνικής Ένταξης, το οποίο έχει σαν σκοπό την απορρόφηση ανέργων σε θέσεις απασχόλησης.
• Παράλληλα έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης, ενημέρωσης, ενεργοποίησης και
ευαισθητοποίησης των τοπικών εργοδοτών, φορέων και του κοινωνικού ιστού για τη Συμμετοχή
τους στο Σχέδιο.
• Συζητήθηκαν ζητήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως μεταξύ άλλων ανάπτυξη δεξιοτήτων
πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, επιχειρηματικότητας, καθώς και Πιστοποίησης Προσόντων
και Δεξιοτήτων.
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Τα ζητήματα αυτά παρουσιάστηκαν από τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
Καλαϊτζάκη Ιωάννη και τα στελέχη του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης προς τους Εκπροσώπους του
Δήμου Ρεθύμνης, εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κρήτης, και τους Επιχειρηματίες.
Τόσο εκ μέρους των φορέων, όσο και εκ μέρους των Επιχειρηματιών, ο καθένας από τη πλευρά
του δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, με σκοπό την
αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας και την απορρόφηση κατά το δυνατόν
περισσοτέρων ανέργων. Για την επιτυχία του προγράμματος συμφώνησαν στη χρήση νέων
δυνατοτήτων που δίνονται από το πρόγραμμα όπως με το Δίκτυο Αμοιβαίας Μάθησης και
Συνεργασίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2014»
H A.Σ. Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων συμμετείχε με περίπτερο για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά στην έκθεση "Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2014". Η έκθεση πραγματοποιήθηκε
στο Ρέθυμνο 27 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2014. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης είχαμε την ευκαιρία να
συζητήσουμε με πολλούς επισκέπτες αλλά και εκθέτες για την προώθηση των σκοπών της πράξης
"Δρόμοι απασχόλησης και επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο υλοποίησης των ΤΟΠΕΚΟ του Ε.Π.
"Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού".
Οι εκπρόσωποι της Σύμπραξης ενημέρωσαν δυνητικούς εργοδόοτες για την ευκαιρία που
προσφέρεται σε ανέργους, άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας μέσω δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής. Επίσης το ΤΟΠΕΚΟ δίνει την ευκαιρία σε
επιχειρηματίες να προσλάβουν καταρτισμένα άτομα και να λάβουν δωρεάν συμβουλευτική
υποστήριξη. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τη δημιουργία ενός Δικτύου μεταξύ
επιχειρηματιών και Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και τη δικτύωση με
επαγγελματικούς φορείς όπως Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες
Επαγγελματιών.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΟΠΣΑ ΚΑΙ ΤΟΠΕΚΟ.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 4 Αυγούστου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ενημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση του
προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελουμένων των δράσεων
ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (φορέα
υλοποίησης της δράσης «Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων- ευαισθητοποίηση των
εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού») εκ μέρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ρεθεμιώτικη
Συνεργασία Δημιουργικών φορέων» και τις άλλες τέσσερις Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Νομού
Ρεθύμνης,
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν να ενημερωθούν αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες
και οι άνεργοι-ωφελούμενοι των δράσεων ΤοπΕΚΟ και ΤοπΣΑ, για το νέο πρόγραμμα που
υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και επιχορηγεί τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη των συγκεκριμένων
ανέργων.
Το πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε λεπτομερώς από το μέλος του Δ.Σ. της Α.Σ. «Ρεθεμιώτικη
Συνεργασία Δημιουργικών φορέων» κο Αντώνη Μαθιουδάκη, επιχορηγεί με 15 ευρώ ανά
ωφελούμενο την ημέρα, τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους των δράσεων
ΤοπΕΚΟ και ΤοπΣΑ μέχρι 25 ετών και με 18 ευρώ την ημέρα για ωφελούμενους άνω των 25
ετών. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι τέσσερις μήνες.
Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε μια εισαγωγή για τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Νομού
Ρεθύμνης δηλαδή τις: «Συν-κοινωνία Απασχόλησης», «Δίκτυο Αλληλεγγύης», «Δίκτυο για την
Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», «Ρεθεμνιώτικη Συνέργεια» και «Ρεθεμνιώτικη Συνεργασία
Δημιουργικών Φορέων» από το Διευθυντή της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, κο
Ιωάννη Καλαϊτζάκη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων, επιχειρήσεων και οι Διαχειριστές όλων των
Αναπτυξιακών Συμπράξεων του Νομού Ρεθύμνης.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ».
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ημερίδα - εργαστήριο διαβούλευσης με θέμα: «Δικαιώματα – υποχρεώσεις
- εργασιακές σχέσεις ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης και της
εργασίας τους».
Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, φορέα υλοποίησης
της δράσης «Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων- ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του
κοινωνικού ιστού» της πράξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας».
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν να ενημερωθούν όσο καλύτερα γίνεται οι ωφελούμενοι της
πράξης, για τις εργασιακές τους σχέσεις με τους εργοδότες τους και τα δικαιώματα-υποχρεώσεις
που απορρέουν από αυτές. Εκτός από τους ωφελούμενους που έχουν προσληφθεί ή θα
προσληφθούν από επιχειρήσεις, η ενημέρωση αφορούσε και τους ωφελούμενους που θα
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας που παρουσιάστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
ωφελούμενων κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις από την επιστημονική
υπεύθυνο του ΚΕΚ Νοτίου Κρήτης, κα Ελένη Γουμενάκη. Στο δεύτερο μέρος έγινε παρουσίαση που
αφορούσε στις εργασιακές σχέσεις ωφελουμένων - επιχειρήσεων από τη δικηγόρο κα Ειρήνη
Αλεφαντινού.
Μετά το τέλος και των δύο παρουσιάσεων ακολούθησε γόνιμος διάλογος με τους
παρευρισκομένους ώστε να ωφεληθούν τα μέγιστα τόσο οι ωφελούμενοι όσο και οι επιχειρήσεις
από τη συμμετοχή τους στην πράξη «Δρόμοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας».
Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κος
Μανώλης Ψαρουδάκης, ο οποίος και συμμετείχε στις μετέπειτα διαβουλεύσεις, ενώ το συντονισμό
είχε ο διαχειριστής της Α.Σ. «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων» κος Ιωάννης
Καλαϊτζάκης.
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