ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚ9-ΑΣ7

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 161/2011
<ύλαςε Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο σο πκπξάηησλ
Φνξέαο, κε ην Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο ΓΔΔ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, σο
Γηθαηνύρνο Φνξέαο, ζην πιαίζην ηεο αλνηρηήο πξόζθιεζεο κε Α.Π
1.7632/νηθ.6.1393/01-06-2011 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο &
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ πξάμε «Γεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρόιεζεο ζε
ηνπηθό επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ - εμνπζηνδόηεζε θ. Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ>.
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κελφο Ινπλίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα
θαη ψξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 12/22-06-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ,
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2. Υαξακήο Αληψληνο
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
3. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
4.
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
7.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Λχξαο Υαξάιακπνο
9.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
10. Πεηξάθεο Υξήζηνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ισάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
15. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
16. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
17. Μηραιφπνπινο Μηραήι
18. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
19. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
20. Σζάθνο Πέηξνο
21. Υξηζηάθνο ηαχξνο
22. Μέληεο Γεψξγηνο
23. Κξππσηφο Παλαγηψηεο
24. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
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Απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
Μπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ,
Μαθξήο Θεφδσξνο Σ.Κ. Αζσπνχ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ
Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ, Αξηηληφο
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο
Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ,
Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Γειήγηαλλεο
Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είπε φηη πξνηείλεηαη πξν εκεξεζίαο ζέκα θαη ζα ην
αλαθέξεη ε θπξία Πξηθηάθε.
Παίξλνληαο ην ιφγν ε Αληηδήκαξρνο θα Παλαγηψηα Πξηθηάθε είπε: Μεηά ηηο 22/6 έγηλε
γλσζηή κία πξφζθιεζε ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο πνπ αθνξά 5κελε απαζρφιεζε «Κνηλσληθή ή
Κνηλσθειήο Δξγαζία» ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ. πκπξάηηνληεο θνξείο είλαη νη δήκνη πνπ πξέπεη λα
ππνγξάςνπλ έλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο πνπ είλαη ειάρηζηνη ζηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ.
ην πιαίζην ηεο αλνηρηήο πξφζθιεζεο 35 ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, είλαη δεκηνπξγία
ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε
ην ππνπξγείν είλαη: Απνςηιψζεηο παξάλνκσλ πηλαθίδσλ, θαζαξηζκφο θαη αηζζεηηθή πξνζφςεσλ
δεκφζησλ θηηξίσλ, θαζαξηζκφο ζηχισλ θαη πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο, ζπληήξεζε ζηάζεσλ
ιεσθνξείσλ, απνςίισζε απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζε πεδνδξφκηα, ζπληήξεζε θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ζε ππθλνθαηνηθεκέλα κέξε, επηζθεπή δηθηχσλ πνιπθαηνηθηψλ, ξάκπεο γηα
πξνζβαζηκφηεηα, πξάζηλν ζηα πεδνδξφκηα, θήπνη θαη άιζε, κηθξά έξγα πξνζβαζηκφηεηαο ζηα
δεκφζηα θηίξηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ, απνςίισζε πεξηαζηηθψλ δσλψλ, ζπληήξεζε θαη
θχιαμε παηδηθψλ ραξψλ, αχιεησλ ρψξσλ ζρνιείσλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, θχιαμε δαζψλ,
αλαδαζψζεηο, δαζηθφ δίθηπν, θπηεχζεηο, ζπληεξήζεηο, ππεξεζίεο πνηίζκαηνο, θπηεχζεηο ζε
γεηηνληέο, ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ ζίηηζεο, ζπλνδεία αηφκσλ κε δπζθνιία θίλεζεο,
απαζρφιεζε ζε θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, θαζαξηζκφο παξαιηψλ, θχιαμε
ινπνκέλσλ. Σν πξφγξακκα αθνξά εξγαηνδπλακηθφ πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο κε 5κελε
ζχκβαζε ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΚΣ κε κεληαίν κηζζφ 625 € ζε θάζε καθξνρξφληα άλεξγν ή
ζπληαμηνχρν ηνπ ΟΓΑ κε εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ 10.000 €. Θα δηαξθέζεη απφ ηελ εκεξνκελία
έγθξηζεο έσο ηέινο ηνπ 2013, ηα 5κελα δελ είλαη ζπλερφκελα αιιά θαη΄ έηνο, ην ππνπξγείν
Δξγαζίαο πηζαλνινγεί φηη νη εληάμεηο ρξεκαηνδφηεζεο ζα βγνπλ επηέκβξην-Οθηψβξην. Δίλαη
280.000.000 € γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ε νπνία έρεη δηεθδηθήζεη 500 άηνκα γηα ηελ
Δλφηεηα ηεο Λαθσλίαο. Σν Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ κε έδξα ηελ Σξίπνιε είλαη ν κφλνο
θνξέαο πνπ έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία λα θαηαζέζεη πξφηαζε ζηα ηνπηθά νινθιεξσκέλα
πξνγξάκκαηα, ην Δπηκειεηήξην Λαθσλίαο ζα είλαη κφλν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ζπκπξάηηνληεο
θνξείο ΟΣΑ, Πεξηθέξεηα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πφηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα. Δκείο
ζα πξνηείλνπκε ζρεδφλ φιεο νη εηδηθφηεηεο λα είλαη ην θαινθαίξη, βάζεη γεσγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θ.η.ι. αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα έρνπκε θάλεη κία πξφηαζε γηα ηνπο ηνκείο
πεξηβάιινληνο, ζπληεξήζεσλ, πνιηηηζκνχ γηα 150 άηνκα, δελ μέξνπκε πφζα ζα εγθξηζνχλ απφ
ην ππνπξγείν Δξγαζίαο.
Πξέπεη λα γίλεη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη ζχκθσλα κε έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο
ΓΔΔ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο,
θαζψο νη πξνηάζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κεηά θαη ηε δνζείζα παξάηαζε, κέρξη 11 Ινπιίνπ.
πλεπψο ζα πξέπεη κηα εβδνκάδα λσξίηεξα λα έρεη ππνγξαθεί ην ζρεηηθφ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο
θαη λα έρεη απνζηαιεί ζηελ Πεξηθέξεηα, ψζηε λα εληαρζνχκε ζην πξφγξακκα ηέιε Απγνχζηνπαξρέο επηεκβξίνπ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ
ζπκβνπιίνπ, δελ είλαη γξακκέλν ην ελ ιφγσ ζέκα, θαζφηη ε ζρεηηθή πξφζθιεζε έγηλε γλσζηή
κεηά ηηο 22 Ινπλίνπ, πνπ εθδφζεθε ε εκεξήζηα δηάηαμε, ελψ ιφγσ ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ην
ζέκα είλαη ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ, πξέπεη:
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Α) Να απνθαζίζνπκε κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ
ζπκβνπιίνπ καο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 7 ηνπ Ν. 3852/2010, φηη ην πην πάλσ ζέκα πνπ
δελ είλαη γξακκέλν ζηελ Η.Γ., είλαη θαηεπείγνλ.
Β) Δάλ απνθαζίζνπκε φηη ην ζέκα απηφ είλαη θαηεπείγνλ, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα πάξνπκε
απφθαζε γη’ απηφ ην ζέκα, κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 3852/2010, πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έρνληαο θαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ.
Ο θ. Γήκαξρνο θαη νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ζπλαηλνχλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο
θαηεπείγνλ, πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
Απνθαζίδεη νκόθσλα
1) Σν ζέκα «χλαςε Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο σο πκπξάηησλ
Φνξέαο, κε ην Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, σο Γηθαηνχρνο Φνξέαο,
ζην πιαίζην ηεο αλνηρηήο πξφζθιεζεο κε Α.Π 1.7632/νηθ.6.1393/01-06-2011 ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ πξάμε «Γεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ
επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ εμνπζηνδφηεζε θ. Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ» θξίλεηαη ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ θαη σο εθ ηνχηνπ λα

ζπδεηεζεί πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
2) Δγθξίλεη ηε ζχλαςε Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηνπ θνξέα, σο ζπκπξάηηνλ θνξέαο
κε ην ΙΝΔ ΓΔΔ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ζην πιαίζην ηεο αλαθεξφκελεο Πξφζθιεζεο ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ».
3) Σελ έθδνζε-εμαζθάιηζε θάζε απαηηνχκελεο έγθξηζεο (απνθάζεηο, θιπ) γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο.
4) Σελ θάιπςε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα, γηα πξνκήζεηα
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (εθηφο ηεο κηζζνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο) πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο.
5) Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο.
Η αλσηέξσ Πξάμε, έρεη αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηνπο
Γηθαηνχρνπο, κέζσ ηεο πξφζιεςεο αηφκσλ (εθεμήο σθεινχκελνη/εο), γηα ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ζε ζπλεξγαζία κε ζπκπξάηηνληεο θνξείο.
Η πξάμε πινπνηείηαη κε ηελ κνξθή επηρνξήγεζεο πξνο ηνπο Γηθαηνχρνπο, ε νπνία
θαιχπηεη ηνλ εγθξηζέληα πξνυπνινγηζκφ (κηζζνινγηθφ θφζηνο θαη ινηπέο δαπάλεο). Η πξάμε δελ
κπνξεί λα αθνξά ζε θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ησλ ζπκπξαηηφλησλ θνξέσλ, ζην
πεδίν πνπ ζα πινπνηεζεί ε πξάμε.
Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ) ησλ κηζζσηψλ, ζην ζχλνιφ ηνπο
ζα θαιπθζνχλ απφ εηδηθφ Πξφγξακκα Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε απφθαζε
ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15-3-2010) θαη
ηνπ Ν.2956/2001 (ΦΔΚ Α’ 258).
Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γηθαηνχρσλ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε θαη ππνβνιή έγγξαθνπ
Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ Γηθαηνχρνπ θαη ζπκπξάηηνληνο θνξέα, ζην νπνίν ζα
απνηππψλεηαη ε ζπκθσλία γηα εθηέιεζε ηεο πξάμεο, ην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο, ην
επηδησθφκελν απνηέιεζκα θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν θάζε θνξέαο.
Χο ζπκπξάηηνληεο θνξείο νξίδνληαη νη θνξείο κε ηνπο νπνίνπο νη Γηθαηνχρνη ζπλάπηνπλ
έγγξαθν Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο πκπξάηηνληεο θνξείο δχλαληαη λα είλαη:
ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα
θάζε είδνπο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλαπηχζζεη λνκίκσο
δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ή άιιν δηνηθεηηθφ έγγξαθν.
Οη ζπκπξάηηνληεο θνξείο ζα πξέπεη:
λα έρνπλ ραξηνγξαθήζεη κε ζπζηεκαηηθφηεηα ηηο αλάγθεο ηνπο ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα,
λα έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα παξέκβαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν πνπ ζα πινπνηεζεί ε
πξάμε,
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λα έρνπλ επηιχζεη φια ηα ελδερφκελα δηαδηθαζηηθά θαη ζεζκηθά δεηήκαηα (άδεηεο,
απνθάζεηο, θιπ),
λα έρνπλ δηαζθαιίζεη ηνπο ινηπνχο απαηηνχκελνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πφξνπο,
πιελ ηνπ εξγαζηαθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ θφζηνπο (π.ρ.πξνυπνινγηζκφο ΟΣΑ).
λα πηζηνπνηνχλ πξνο ην Γηθαηνχρν ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ,
βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο.
Κάζε κήλα ζα εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ην
ζπγθεθξηκέλν κήλα.
Σν κλεκφλην ζπλεξγαζίαο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα / ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
(ηνκέαο παξέκβαζεο, αξηζκφο σθεινπκέλσλ, αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θιπ ) κε ινγηθή
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ,
Υσξνζέηεζε ζηα φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ
θνπηκφηεηα - ηφρνη
Δθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ εξγαζία (αλά εηδηθφηεηα φπνπ απηφ
απαηηείηαη)
Πεξηγξαθή ησλ φξσλ παξνρήο απηήο
Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή θαηαλνκή ηεο
αλαγθαίαο εξγαζίαο ζε αλζξσπνκήλεο αλά εηδηθφηεηα, έσο 5 κήλεο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
δψδεθα (12) κελψλ
Πξνυπνινγηζκφ κε αλάιπζε ζε άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο
Αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη θάζε θνξέαο (Γηθαηνχρνο θαη
πκπξάηησλ)
Αλακελφκελα απνηειέζκαηα
Σήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Νφκσλ πεξί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο,
φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 παξ. 2 ηεο παξνχζεο.
Σελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία
Σελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζκ 1.5131/νηθ.3.949 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄613/15-4-2011) θαη
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Σα πξνγξάκκαηα θνηλσθεινύο ραξαθηήξα ζα έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη κπνξνχλ
ελδεηθηηθά λα πεξηιακβάλνπλ:
έξγα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα θαη θξνληίδαο φπσο π.ρ. δηακφξθσζε θαη θξνληίδα πάξθσλ
θαη ινηπψλ έξγσλ πξαζίλνπ, αλαδάζσζε, δαζνπξνζηαζία θαη θχιαμε πεξηνρψλ πςεινχ
θπζηθνχ θάινπο, θαζαξηφηεηα παξαιίσλ πεξηνρψλ, θαζαξηζκνχο θαη κηθξέο
αληηπιεκκπξηθέο παξεκβάζεηο ξεκάησλ θιπ
ππεξεζίεο θξνληίδαο, κέξηκλαο ειηθησκέλσλ, ΑκεΑ θαη παηδηψλ θιπ
θνηλσληθέο δξάζεηο φπσο θνηλσληθά παληνπσιεία, ζπιινγή θαη δηάζεζε ρξεζηκνπνηεκέλνπ
ξνπρηζκνχ,
δξάζεηο γηα παηδηά θαη λένπο, εμσζρνιηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο θαη παηδηά, νδηθή
αζθάιεηα καζεηψλ, ζίηηζε ζε νινήκεξα ζρνιεία θησρψλ πεξηνρψλ,
δξάζεηο δηαηήξεζεο ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θ.α.
Οη ηειηθνί απνδέθηεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δελ ζα πξέπεη λα σθεινχληαη ηαπηφρξνλα απφ άιιε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε ηνπ ΔΚΣ.
Οη σθεινύκελνη/εο ηεο πξάμεο ζα πξέπεη ζσξεπηηθά λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
Να είλαη άλεξγνη κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ ή
Αγξφηεο, αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ δηαζέηνπλ ή δελ δηθαηνχληαη δειηίν αλεξγίαο θαη
έρνπλ αηνκηθφ εηζφδεκα έσο 10.500,00 € ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 (εηζνδήκαηα πνπ
απνθηήζεθαλ απφ 1-1-2009 έσο 31- 12-2009), ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε απφ ηνλ
ΟΑΔΓ, αθνχ θαηαρσξεζνχλ ζε εηδηθή θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε.
Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή λα είλαη νκνγελείο ή
κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο.
Σα θξηηήξηα επηινγήο αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
ησλ ππνςήθησλ σθεινπκέλσλ, απνδεηθλχνληαη κε λφκηκα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
θαη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα:
ζε καθξνρξφληα αλέξγνπο
ζε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα αλέξγνπο πνπ δε ιακβάλνπλ επίδνκα
αλεξγίαο
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ζε αλέξγνπο λένπο έσο 30 εηψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία
Κξηηήξηα επηινγήο σθεινπκέλσλ
Σα θξηηήξηα επηινγήο θαη ε κνξηνδφηεζε απηψλ, ζπλδπαζηηθά, είλαη ηα εμήο:
Κξηηήξην Αλάιπζε Κξηηεξίνπ Βαζκνιόγεζε
1. Καηάζηαζε Αλέξγνπ
Μαθξνρξφληα άλεξγνο (>12 κελψλ) 20 κόξηα
Νένο άλεξγνο έσο 30 εηψλ πνπ αλαδεηά εξγαζία 25 κόξηα
Βξαρπρξφληα άλεξγνο πνπ δελ ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο 15 κόξηα
Αγξφηεο 10 κόξηα
2. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα 15 κόξηα
Έγγακνο θαη νη δχν ζχδπγνη άλεξγνη 8 κόξηα
Με πξνζηαηεπφκελα Μέιε 5 κόξηα (γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο)
3. Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα
απφ 0,00€ έσο 6.900,00€ 15 κόξηα
απφ 6.901,00€ έσο 12.000,00€ 10 κόξηα
απφ 12.001,00 έσο 16.000,00 € 8 κόξηα
απφ 16.001,00 € έσο 22.000,00€ 6 κόξηα
Απφ 22.001,00 θαη άλσ 0 κόξηα
4. Καηάζηαζε Τγείαο
ΑκΔΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% - 50% 6 κόξηα
ΑκΔΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ 8 κόξηα
5. Δληνπηόηεηα
Μφληκνο Κάηνηθνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (η. Ννκνχ) πνπ πινπνηείηαη ε πξάμε 10
κόξηα
Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε εκέξα πιήξνπο απαζρφιεζεο αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 25,00 €.
Η θαηαβαιιφκελε ακνηβή πξνζψπσλ, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο
εμεηδίθεπζεο ηνπο, πνπ ζα απαζρνινχληαη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο δηθαηνχρσλ
θνξέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίνη ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Π. «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», νξίδεηαη ζε 25 επξψ εκεξεζίσο άιισο θαη φρη πιένλ ησλ 625 επξψ
κεληαίσο.
Δθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ θαηαβαιιφκελσλ πνζψλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, νη
δηθαηνχρνη θνξείο, νπδέλ άιιν ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ζηα απαζρνινχληα πξφζσπα.
Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα πινπνηήζνπλ ηελ εγθεθξηκέλε πξάμε θνηλσθεινχο
ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ πξνζδηνξηζκέλν ζε απηήλ αξηζκφ επηρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο απηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ κεησζνχλ νη επηρνξεγνχκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη εθφζνλ ν Γηθαηνχρνο
δελ ηηο αληηθαηαζηήζεη κέζα ζε δηάζηεκα 30 εκεξψλ, ν π/υ ηεο εγθεθξηκέλεο πξάμεο ζα
κεηψλεηαη θαηά αλαινγία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ κεηψζεθαλ ρσξίο άιιεο επηπηψζεηο γηα ηνλ
Γηθαηνχρν.
Γηαδηθαζία Δπηινγήο Ωθεινπκέλσλ
Σν ζχζηεκα επηινγήο ζα βαζίδεηαη ζηε κνξηνδφηεζε ζπλδπαζηηθά ησλ θξηηεξίσλ φπσο
απηά νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη
λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δπλεηηθά σθεινχκελνπο θαη ζηε βαζκνιφγεζε, θαηάηαμε ησλ
ππνςεθίσλ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ην Γηθαηνχρν
(Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο ΓΔΔ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ).
Η επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ πξφζθιεζε-ελεκέξσζε ηνπ
δηθαηνχρνπ πξνο ηνπο δπλεηηθνχο σθεινπκέλνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή
ηεο δξάζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο, ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο/πξνζφληα ησλ
σθεινπκέλσλ, ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηνλ ηφπν θαη θαηαιεθηηθφ ρξφλν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
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Ο θάζε σθεινχκελνο ζπκκεηέρεη ζε κία ζέζε εξγαζίαο έσο πέληε (5) κήλεο ζε δηάζηεκα
δψδεθα (12) κελψλ.

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 161/2011.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Λχξαο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Μηραιφπνπινο Μηραήι
Μνιάνη 07-07-2011
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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