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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ
Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ, ρύμτχμα με ξμότχμη απόταρη ςξσ Δημξςικξύ
Σσμβξσλίξσ, θα σπξβάλει ποόςαρη ρςξ επιυειοηριακό ποόγοαμμα «Αμάπςσνη
Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ» και ρσγκεκοιμέμα ρςξμ άνξμα ποξςεοαιόςηςαπ
«Διεσκόλσμρη ςηπ ποόρβαρηπ ρςημ απαρυόληρη».
Τξ ποόγοαμμα υοημαςξδξςεί για διάοκεια πέμςε (5) μημώμ ςημ απαρυόληρη
ποξρχπικξύ πξσ θα καλύφει ςιπ αμάγκεπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ για
σλξπξίηρη δοαρςηοιξςήςχμ κξιμχτελξύπ υαοακςήοα ρςξσπ ςξμείπ ςξσ
πξλιςιρμξύ, ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσ αρςικξύ και τσρικξύ πεοιβάλλξμςξπ, ςηπ
εκπαίδεσρηπ, ςχμ κξιμχμικώμ σπηοεριώμ και ςξσ πξλιςιρμξύ. Η
υοημαςξδόςηρη ςηπ ποάνηπ απξςελεί εν ξλξκλήοξσ Δημόρια Δαπάμη και
ποξέουεςαι από Κξιμξςικξύπ και Εθμικξύπ πόοξσπ, εμώ ξι αρταλιρςικέπ
ειρτξοέπ θα καλστθξύμ από ειδικό ποόγοαμμα απαρυόληρηπ ςξσ ΟΑΕΔ.
Η ποόςαρη ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ ατξοά ρςημ απαρυόληρη 210 αμέογχμ, ξι
ξπξίξι θα απαρυξληθξύμ για 5 μήμεπ ξ καθέμαπ. Τξ ποόγοαμμα θα
σλξπξιηθεί ρε ςοειπ πεοιόδξσπ και η ποόςαρη ατξοά ειδικόςηςεπ, όπχπ
πεοιβαλλξμςξλόγξσπ,, γεχπόμξσπ, υημικξύπ μηυαμικξύπ, δαρξλόγξσπ,
μηυαμικξύπ, ιυθσξλόγξσπ, εκπαιδεσςικξύπ, εογάςεπ, ξδηγξύπ, υειοιρςέπ,
ςευμίςεπ, διξικηςικξύπ, αουαιξλόγξσπ, τιλξλόγξσπ, ιρςξοικξύπ, θεξλόγξσπ
και νεμαγξύπ. Τημ ποόςαρη θα σπξβάλξσμ από κξιμξύ, με ρύμαφη μμημξμίξσ
ρσμεογαρίαπ, ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ και ςξ Εογαςικό Κέμςοξ Φλώοιμαπ, πξσ θα
καςαθέρει ξλξκληοχμέμη ποόςαρη για ςξ Νξμό Φλώοιμαπ ρε ρσμεογαρία με
ςξ Ιμρςιςξύςξ Εογαρίαπ.
Σςημ σπξβξλή ςηπ ποόςαρηπ αματέοθηκε ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ
Ιχρητίδηπ, πξσ ςόμιρε πχπ «Η πεοιξυή μαπ έυει ςξ θλιβεοό ποξμόμιξ μα
είμαι ποχςαθλήςοια ρςημ αμεογία. Σςόυξπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ και ςξσ
ρσμόλξσ ςχμ ςξπικώμ τξοέχμ είμαι η δημιξσογία ρσμθηκώμ αμάπςσνηπ για
ςη δημιξσογία μόμιμχμ θέρεχμ εογαρίαπ, πξσ θα μεςοιάρξσμ ςξ ταιμόμεμξ
ςηπ αμεογίαπ ςξ ξπξίξ έυει πάοει εκοηκςικέπ διαρςάρειπ. Με πέμςε μήμεπ
απαρυόληρη δεμ θα λσθεί ςξ ποόβλημα καμεμόπ αμέογξσ, αλλά θα δξθεί
πξλύςιμη εογαριακή εμπειοία ρε μέξσπ αμθοώπξσπ και βεβαίχπ μία
ξικξμξμική αμάρα ρε μξικξκσοιά πξσ πλήςςξμςαι ιδιαίςεοα. Σςημ παοξύρα
ξικξμξμική ρσγκσοία θεχοώ όςι ςξ ποόγοαμμα είμαι ρημαμςικό για πξλλξύπ
ρσμδημόςεπ μαπ και από ςημ πλεσοά μαπ θα ποξρπαθήρξσμε μα
εναρταλίρξσμε ςξ ρύμξλξ ςχμ θέρεχμ πξσ αιςξύμαρςε για ςημ κάλσφη ςχμ
αμαγκώμ καςά ςξ δσμαςόμ πεοιρρόςεοχμ ρσμπξλιςώμ μαπ, αλλά και ςη
βελςίχρη ςχμ παοευόμεμχμ σπηοεριώμ ρςξσπ πξλίςεπ».
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