ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Την πρότασή του υπέβαλε ηλεκτρονικά ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προς τη
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή του Β΄ κύκλου του
Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 276 Δήμους της Χώρας, θα διαρκέσει
[8] μήνες και θα απευθύνεται σε μακροχρόνιους ανέργους, στοχεύοντας στην
επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων με την αγορά εργασίας και στην προαγωγή
της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
Στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου θα
απασχοληθούν [80] άτομα και η πρόταση του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότητες και αριθμό θέσεων εργαζόμενων, για μια σειρά
δράσεων που έχουν αποτυπωθεί στην πρόταση του Δήμου:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, σε δήλωσή του
σχετικά με το θέμα, επισήμανε πως, ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων με την πολιτική
της διεκδίκησης που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή, είναι πάντα παρόν σε όλα τα
χρηματοδοτικά προγράμματα των Υπουργείων.
Στην παρούσα χρονική περίοδο που η χώρα μας συνεχίζει να μαστίζεται από τις
συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με την ανεργία να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση να στερείται του κατάλληλου και ειδικευμένου προσωπικού, τα
Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα δίνουν μια ανάσα στις τοπικές κοινωνίες και
συμβάλλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Το προσωπικό που κατά καιρούς έχει προσληφθεί στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων, μέσω των συγκεκριμένων Προγραμμάτων, συμβάλει υποστηρικτικά και
ουσιαστικά τις επιμέρους Υπηρεσίες του Δήμου και εργάζεται υπεύθυνα και αποδοτικά
στους τομείς στους οποίους έχει διατεθεί.

