Άρθρο 3ο
Αντικείμενο του προγράμματος
Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω)
∑

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Φυσικό περιβάλλον

£

Αστικό περιβάλλον

£

Κοινωνικός τομέας

£

Υγειονομικές υπηρεσίες £
Εκπαίδευση

£

Πολιτισμός

£

Στήριξη της εργασίας

£

Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε):
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ß

£

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά
κ.α. χαρακτηριστικά του):
Οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα θα καλύψουν όλη τη γεωγραφική περιοχή της περιφερειακής
ενότητας. Κατά την υλοποίηση θα διασφαλιστεί ότι οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών δεν
ωφελούνται ταυτόχρονα από άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου. Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

ΤΟΜΕΑΣ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ενέργεια 1: Παρακολούθηση συστήματος πυροπροστασίας GIS του Εθνικού Δρυμού

Σαμαριάς
Για τη διαρκή παρακολούθηση και άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς στον Εθνικό Δρυμό
Σαμαριάς έχει εγκατασταθεί σύστημα GIS, οι βασικές εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκονται στο
χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος κατά την
περίοδο του καλοκαιριού, απαιτεί ολοήμερες βάρδιες και τις 7 ημέρες της εβδομάδας.
Για το έργο αυτό απαιτείται να απασχοληθούν:

o

1 Π.Ε. Πληροφορικής

o

1 Απόφοιτος του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ

o

1 Δ.Ε. Η/Υ

και

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Ηλεκτρονικός χάρτης μνημείων για τουριστική χρήση και σχεδιασμός

ενημερωτικών πινακίδων επισκέψιμων μνημείων Π.Ε. Χανίων
ß

Η επεξεργασία της υπάρχουσας βάσης δεδομένων για τα Βυζαντινά και νεώτερα Μνημεία που
έχουν καταγραφεί και φωτογραφηθεί από την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Π.Ε.
Χανίων. Η συμπλήρωσή τους με στοιχεία άλλων βάσεων δεδομένων (π.χ. Εφορείας Νεωτέρων
Μνημείων, ΥΠΠΟΤ, κ.λπ.) καθώς και με οπτικοακουστικές αποτυπώσεις και ενημερωτικά
κείμενα και η παρουσίασή τους σε ηλεκτρονικό χάρτη της Π.Ε. Χανίων, με γραφιστικό
σχεδιασμό φιλικό προς τους χρήστες.

ß

Η παραπάνω εργασία για τη βάση δεδομένων των προκλασικών και κλασικών μνημείων που
έχει σε ψηφιακή μορφή η ΚΕ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

ß

Η βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση (όπου δεν έχει γίνει) των μνημείων και ο ακριβής
προσδιορισμός τους στον χάρτη με σύστημα GPS.

ß

Η συγγραφή κειμένων, η μετάφρασή τους σε 2 ξένες γλώσσες και ο γραφιστικός σχεδιασμός
ενημερωτικών πινακίδων που θα τοποθετηθούν μελλοντικά σε όλα τα επισκέψιμα Μνημεία που
δεν έχουν πινακίδες.
Για τις εργασίες αυτές θα πρέπει να απασχοληθούν:
o

2 αρχαιολόγοι (για συγγραφή κειμένων, μεταφράσεις, εποπτεία, κ.λπ.)

o

2 απόφοιτοι Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΤΕΙ (για την
επεξεργασία της βάσης δεδομένων, την εισαγωγή στοιχείων και την προσαρμογή στον
υπάρχοντα ηλεκτρονικό χάρτη).

o

1 αρχιτέκτονας ή απόφοιτος Τμημάτων Ανακαίνισης μνημείων και αποκατάστασης κτηρίων
των ΤΕΙ (για τις συμπληρωματικές αποτυπώσεις, την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση των
μνημείων και τον σχεδιασμό των πινακίδων).

o

1 μεταφραστής Αγγλικής γλώσσας (και η γνώση της Γαλλικής θα προσμετρηθεί ως επιπλέον
προσόν)

o

2 γραφίστες (για την παρουσίαση του υλικού ηλεκτρονικά και τον σχεδιασμό των
πινακίδων).

o

1 απόφοιτος Τμημάτων Τεχνολόγων τοπογράφων ή Μηχανικών Γεωπληροφορικής &
Τοπογραφίας των ΤΕΙ (για την ψηφιακή αποτύπωση των μνημείων και τον προσδιορισμό
τους στον ηλεκτρονικό χάρτη)

o

1 Δ.Ε. Η/Υ χειριστής GΡS (για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των Μνημείων στο πεδίο)

o

2 φωτογράφοι για την φωτογραφική αποτύπωση όλων των μνημείων (περίπου 150), για τα
οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο υλικό και

o

2 εικονολήπτες για την βιντεοσκόπηση όλων των Μνημείων .
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Καταγραφή και ανάδειξη της νεώτερης αρχιτεκτονικής και κινητής

κληρονομιάς Π.E.Χανίων
ß

Ο εντοπισμός και η επεξεργασία των υπαρχουσών βάσεων δεδομένων για την αρχιτεκτονική
κληρονομιά του νομού Χανίων (υπάρχει το αρχείο του ΤΕΕ για την πόλη των Χανίων που
χρήζει συμπλήρωσης και το αρχείο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Κρήτης μάθημα οικιστικών συνόλων). Η συμπλήρωσή τους με τα στοιχεία των καταγραφών, των
σχεδιαστικών, και οπτικοακουστικών αποτυπώσεων που θα γίνουν καθώς και η επεξεργασία
τους.

ß

Εργασία πεδίου: Η καταγραφή (σχεδιαστική, φωτογραφική & οπτικοακουστική) και η
τεκμηρίωση όλων των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους, των οικιστικών συνόλων
και των οικισμών της ενδοχώρας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό, ιστορικό και
συμβολικό ενδιαφέρον (προβιομηχανικά κτήρια, κτήρια μοντέρνου κινήματος, οικιστικά
σύνολα, κτήρια ιστορικής αξίας, όπως ελαιοτριβεία, σχολεία του μεσοπολέμου , τούρκικα
Μετόχια κ.λπ.) των νεώτερων χρόνων μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Οι κατευθύνσεις, τα
κριτήρια και η μέθοδος θα δοθούν από κοινού από τους φορείς που θα έχουν την
επιστημονική ευθύνη (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, ΤΕΕ, Τμήμα Αρχιτεκτονικής), με συντονισμό
της Π.Ε. Χανίων.

ß

Η σύνταξη ερωτηματολογίου και η καταγραφή και οπτικοακουστική αποτύπωση (φωτογραφία,
βίντεο) της κινητής κληρονομιάς ( αρχεία, εικόνες, φωτογραφικά αρχεία, πίνακες
ζωγραφικής, παραδοσιακά κεντήματα, υφαντά, σκεύη, εργαλεία, αργαλειοί, μουσικά όργανα,
συμβόλαια , βραβεία, κ.λπ.)
Για το έργο αυτό θα πρέπει να απασχοληθούν:
o

2 απόφοιτοι Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΤΕΙ

o

2 γραφίστες

Επίσης θα πρέπει να συγκροτηθούν 3 Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα «οργώσουν» την Π.Ε. και
θα αποτελείται η κάθε μία από:
2 αρχιτέκτονες ή αποφοίτους Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτηρίων ΤΕΙ
1 αρχιτέκτονα τοπίου ή απόφοιτο Τμήματος αρχιτεκτονικής τοπίου ΤΕΙ
1 τοπογράφο ή απόφοιτο Τμημάτων Τεχνολόγων Τοπογράφων, ή Γεωπληροφορικής
και τοπογραφίας ΤΕΙ
1 πολιτικό μηχανικό ή απόφοιτο Δομικών Έργων ΤΕΙ
1 εικονολήπτη
o

1 ιστορικός τέχνης με ειδίκευση στην αρχιτεκτονική

o

1 σκηνοθέτης και

o

1 Κοινωνικός ανθρωπολόγος, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τις παραπάνω ομάδες εργασίας
και θα καταγράψουν επίσης την κινητή κληρονομιά

o

1 δημοσιογράφος για τη συγγραφή κι επιμέλεια των κειμένων παρουσίασης,
ευαισθητοποίησης του κοινού, κ.λπ.

o

2 μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης ή Π.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον συντονισμό
και την διοικητική υποστήριξη του έργου.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Καθαρισμός τριών Βυζαντινών Μνημείων από επιχωματώσεις
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης είναι ο καθαρισμός των εξής Βυζαντινών Μνημείων:
- Εκκλησία Κοίμηση της Θεοτόκου στην Αγυιά
-Εκκλησία του Αη-Κυρ Γιάννη στον Αλικιανό και
- Το Βυζαντινό Κάστρο στα Κυριακοσέλια.
Ο καθαρισμός έγκειται στην εκσκαφή και

απομάκρυνση των επιχωματώσεων που έχουν

συσσωρευθεί με την πάροδο των ετών στα ερείπια των παραπάνω,

με τη συνεργασία και

ης

εποπτεία της 28 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Για το έργο αυτό απαιτείται η απασχόληση 15 εργατών γενικών καθηκόντων για ένα πεντάμηνο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Προετοιμασία λειτουργίας της κατασκήνωσης «Παιδική Εξοχή Καλαθά»

της Π.Ε. Χανίων
Η λειτουργία των κρατικών κατασκηνώσεων «Παιδική Εξοχή Καλαθά» έχει περιέλθει από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στην Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων. Οι κατασκηνώσεις φιλοξενούν κάθε καλοκαίρι 130 παιδιά απόρων, κατά προτεραιότητα,
οικογενειών της Π.Ε. Χανίων.
Για να είναι εφικτή η θερινή λειτουργία των κατασκηνώσεων πρέπει να προηγηθούν εργασίες
καθαρισμού του εσωτερικού των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου, του κήπου,
ελαιοχρωματισμοί των κτηρίων καθώς και μεταφορές υλικών και φύλαξη τους.
Οι εργασίες αυτές μπορούν να γίνουν από Απρίλιο μέχρι και Αύγουστο, μέχρι τη λήξη δηλαδή της
κατασκηνωτικής περιόδου.
Για το έργο αυτό απαιτείται να απασχοληθούν:
o

1 ελαιοχρωματιστής

o

1 κηπουρός που θα έχει και καθήκοντα φύλαξης και

o

1 εργάτης γενικών καθηκόντων

για την κατασκηνωτική περίοδο του 2012.

ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Εποχιακή λειτουργία Γραφείου Τουριστικών Πληροφοριών στο
Αεροδρόμιο Χανίων
Ενέργεια

6:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης είναι η στελέχωση ενός Γραφείου Πληροφοριών στο
Αεροδρόμιο Χανίων για την παροχή των πρώτων τουριστικών πληροφοριών μετά την άφιξη και
την διανομή πληροφοριακού υλικού. με σκοπό την μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των
τουριστών στην πύλη εισόδου των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου.
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Η ανάγκη αυτή δεν είναι μόνιμη και διαρκής αλλά εποχιακή.
Για το έργο αυτό απαιτείται η απασχόληση 7 ατόμων την κάθε περίοδο, αποφοίτων της Σχολής
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.)γνώστες ξένων γλωσσών, τουλάχιστον Αγγλικών, σε επίπεδο
Proficiency. Επιπλέον, οι γλώσσες, κατά σειρά σπουδαιότητας Σουηδικά, Νορβηγικά, Δανέζικα,
Ρωσικά, Γερμανικά, Φιλανδικά, κ.λπ. θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.
H απασχόληση των ανωτέρω προβλέπεται να εκταθεί σε όλη την τουριστική περίοδο (ΜάιοςΟκτώβριος) σε δύο βάρδιες και εργασία Σάββατο ,Κυριακή ,Αργίες .
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Α/Α

1.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ

ΔΗΜΟΣ/ΟΙ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

∑ Αριθμός ωφελουμένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για την
υλοποίηση του προγράμματος

Α/Α

1
2

3

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Π.Ε. Πληροφορικής

1

Τ.Ε. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας
(με γνώση GIS)

1

Τ.Ε. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &
Πολυμέσων

4

4

Δ.Ε. Πληροφορικής

1

5

Δ.Ε. Πληροφορικής (για χρήση GPS)

1

6

Γραφίστας

4

7

8

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αρχιτέκτων

ή

ΤΕ

Ανακαίνισης

–

7

αποκατάστασης κτηρίων
Αρχαιολόγος

2

5

Α/Α
9

10

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εικονολήπτης

5

Πολιτικός Μηχανικός

3

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ή απόφοιτος Δομικών Έργων ΤΕΙ
11

12

13

14

15

Τοπογράφοι Π.Ε. ή ΤΕ
Αρχιτέκτων

τοπίου

4
Π.Ε.

ή

ΤΕ

Αρχιτεκτονικής τοπίου
Ιστορικός Τέχνης

με ειδίκευση

3
στην

αρχιτεκτονική
Κοινωνικός

1
ανθρωπολόγος

Κοινωνιολόγος

ή
1

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
η Π.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων

2

16

Φωτογράφος

2

17

Δημοσιογράφος

1

18

Σκηνοθέτης κινηματογράφου

1

19

Μεταφραστής Αγγλικής Γλώσσας

1

20

Εργάτης γενικών καθηκόντων

21

Ελαιοχρωματιστής

1

22

Κηπουρός

1

23

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων

7

ΣΥΝΟΛΟ

16

70

350

6

