
 

 

 

  

  

ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟ//ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ 

 

Του  

Επωνυμία:  ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
“ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”Α.Ε 

 

 

 

και 

 

του 

Επωνυμία: Δήμος Ικαρίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

για τη Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Στην Ικαρία σήμερα Τετάρτη 04/01/2012 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι που  
εκπροσωπούνται νόμιμα:  

A.    ΦΟΡΕΑΣ: 

ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
“ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”Α.Ε 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2273037533 

FAX: 2273037533 

E-MAIL: info@archipelago.gr 

ΑΦΜ 099634083 

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΔΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 
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εφεξής Δικαιούχος,  

και ο/η, 

 

Γ.    ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΙΚΑΡΙΑ 

FAX: 2275350409 

E-MAIL: 2275022215 

ΑΦΜ dak2@otenet.gr 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΔΟΥ 010782824 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 

εφεξής Συμπράττων φορέας, 

 

συνυπογράφουν το παρόν Μνημόνιο/ Συμφωνία Συνεργασίας το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης που υποβάλει προς χρηματοδότηση ο Δικαιούχος.  

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Την με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ «Σύστημα 
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της 
πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 
2007-2013» 

2) Την   Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικο 33,  αριθμ.πρωτ. 1.7045/οι.6.1302/24-05-2011 
(ΑΔΑ: 4ΑΘΔΛ-Α9) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων  στην πράξη « Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

3) Την αποδοχή των από σημείο 1) και 2) ανωτέρω, κανονιστικών πράξεων. 
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Άρθρο 1ο  

Προοίμιο 

Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς 
χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τα οποία με τις δράσεις τους υποστηρίζουν 
την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006. 

 

Άρθρο 2ο  

Σκοπός  

Σκοπός του παρόντος είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών για την 
υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα με τίτλο : 

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Ικαρίας» 

Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι   

Ειδικοί στόχοι  

i) Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης, 

ii) Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης, 

iii) Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές 
κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων 
δράσεων 

iv) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης 

Α) Φυσικό περιβάλλον 

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Ικαρίας και ως τέτοιο 
είναι  υποχρέωση όλων η προστασία του. Στόχος είναι η διαφύλαξη του φυσικού 
περιβάλλοντος, και  η ανάδειξη του. 

1) Καθαρισμός και συντήρηση χώρων που εντάσσονται στο φυσικό 
περιβάλλον: Η δράση αυτή πρόκειται να επιτευχθεί με την υλοποίηση 
παρεμβάσεων που αποτελούν ένα πρόγραμμα που επεμβαίνει σε συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι:  
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Αναδασώσεις: Οι πυρκαγιές που έχουν πλήξει κατά τις τελευταίες δεκαετίες το 
νησί της Ικαρίας, έχουν μειώσει κατά μεγάλο ποσοστό τη δασική κάλυψη σε 
σημαντικό μέρος του ορεινού όγκου του νησιού. Στόχος της δράσης είναι η 
αναδάσωση των ορεινών όγκων του νησιού. Καθαρισμός παραλιών: Στόχος της 
συγκεκριμένης παρέμβασης  είναι ο καθαρισμός και ευπρεπισμός των παραλιών  
που αποτελούν σημαντικό χώρο αναψυχής των πολιτών, πόλο έλξης επισκεπτών 
και πηγή οικονομικής ανάπτυξης. Φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους: 
Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η φύλαξη περιοχών υψηλού κάλλους 
μέσω ενεργοποίησης υφιστάμενων πυροφυλακίων αλλά και περιπολιών. 
Καθαρισμός ρεμάτων: Καθαρισμός ρεμάτων από φερτά υλικά και αυτοφυή 
βλάστηση. Καταγραφή μονοπατιών και σπηλαίων: Στα πλαίσια  της 
συγκεκριμένης δράσης πρόκειται να συσταθεί ομάδα κατάλληλα στελεχωμένη  η 
οποία σαν αντικείμενο θα έχει την αποτύπωση  και καταγραφή των κυριότερων  
μονοπατιών και των σπηλαίων του νησιού της Ικαρίας. 

2) Διαχείριση Υδάτινων Πόρων: Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον 
καθιστά αναγκαία την εφαρμογή παρεμβάσεων στη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων του νησιού της Ικαρίας. Στόχος της δράσης είναι η ορθολογική διαχείριση 
στην άρδευση, ύδρευση και στις ιαματικές πηγές του Δήμου. 

Β) Αστικό περιβάλλον 

1) Καθαρισμός και Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων που εντάσσονται στο 
αστικό περιβάλλον: Γενικός στόχος  της δράσης είναι η περιβαλλοντική και 
αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου ούτως ώστε να επιτευχθεί η ανθρώπινη 
και αξιοπρεπής διαβίωση των πολιτών και των επισκεπτών 

 Γ) Εκπαίδευση 

1) Δράσεις διατήρησης της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: 
Το νησί της Ικαρίας διαθέτει μεγάλη λαογραφική, φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα μουσεία, τα μνημεία, τους 
ιστορικούς τόπους, την παράδοση, αλλά και τα  χωριά της ενδοχώρας της 
περιοχής.  Στόχος είναι η διδασκαλία παραδοσιακών τεχνών που χάνονται στις 
νέες γενιές. 

2) Εξωσχολικά προγράμματα εκπαίδευσης για παιδιά και νέους: Στόχος 
είναι της συγκεκριμένης δράσης είναι η απασχόληση παιδιών και νέων μέσω 
δημιουργίας προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω της αξιοποίησης 
της Πληροφορικής, δεδομένου του γεγονότος ότι η Ικαρία αποτελεί ένα τόπο που 
οι επιλογές εξωσχολικών δημιουργικών δραστηριοτήτων είναι περιορισμένες. 
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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): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά / 
λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του): 

Α) Φυσικό Περιβάλλον 

1) Καθαρισμός και συντήρηση χώρων που εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον: 
Για την υλοποίηση του στόχο που έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον θα υλοποιηθεί 
το παρακάτω φυσικό αντικείμενο: Αναδασώσεις: Οι ωφελούμενοι άνεργοι με στόχο να 
συμβάλλουν στην αναδάσωση της Ικαρίας, πρόκειται να εργαστούν στα παρακάτω:  

- Αναδάσωση συγκεκριμένων τμημάτων γης σε συνεννόηση με την Διεύθυνση 
Δασών 

- υλοποίηση εργασιών καθαρισμού δασών με στόχο την πυροπροστασία.  

Για την εργασία αυτή ο Δήμος Ικαρίας θα διαθέσει μικρά μηχανήματα (σκαπτικά, 
χορτοκοπτικά) και αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του καθώς επίσης σκαπανικά 
εργαλεία προκειμένου να συμβάλλει στην ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος, τα 
οποία θα χρησιμοποιήσουν οι ωφελούμενοι-άνεργοι, όταν είναι απαραίτητο. 
Καθαρισμός παραλιών: Πρόκειται να γίνει καθαρισμός των παραλιών από φερτά   
υλικά και σκουπίδια τα οποία εναποτέθηκαν κατά τους χειμερινούς μήνες. Φύλαξη 
περιοχών υψηλού φυσικού κάλους: Τοποθέτηση παρατηρητών σε υπάρχοντα 
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πυροφυλάκια σε περιοχές υψηλού φυσικού κάλους για την άμεση προειδοποίηση και 
επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιών, όπως και επάνδρωση περιπολιών για 
τον ίδιο σκοπό. Ο Δήμος Ικαρίας θα παρέχει ασυρμάτους, μεταφορά και όλο το 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό τους. Καθαρισμός ρεμάτων: Καθαρισμός ρεμάτων από φερτά 
υλικά και αυτοφυή βλάστηση. Καταγραφή μονοπατιών και σπηλαίων: Αποτύπωση, 
καταγραφή και εισαγωγή σε πληροφοριακό σύστημα των δεδομένων των κυριότερων  
μονοπατιών και των σπηλαίων του νησιού της Ικαρίας. 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης απαιτείται η απασχόληση 11 ΥΕ εργατών 
γενικών καθηκόντων, 2 ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, 6 ΥΕ εργατών καθαριότητας. 

2) Διαχείριση Υδάτινων Πόρων: Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον 
καθιστά αναγκαία την εφαρμογή παρεμβάσεων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων του 
νησιού της Ικαρίας. Στόχος της δράσης είναι η ορθολογική διαχείριση στην άρδευση, 
ύδρευση και στις ιαματικές πηγές του Δήμου. Καθαρισμός πηγών, καθαρισμός 
δεξαμενών και φρεατίων. Συντήρηση και καθαρισμός δικτύων ύδρευσης- άρδευσης. 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης απαιτείται η απασχόληση 16 ΔΕ ή ΥΕ 
Υδραυλικούς, 6 ΔΕ Λουτρονόμους, 9 ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικοί, 2 ΤΕ ή ΔΕ Λογιστές, 6 ΥΕ  
Εργάτες καθαριότητας. 

Β) Αστικό περιβάλλον 

1) Καθαρισμός και Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων που εντάσσονται στο 
αστικό περιβάλλον: 

Ως κοινόχρηστοι χώροι νοούνται οι πλατείες, οι δρόμοι στα όρια του οικισμού, 
παιδικές χαρές, περιβάλλοντας χώρος δημοτικών κτιρίων, ακίνητη περιουσία 
δήμου που χωροθετείται εντός οικισμού, νεκροταφεία, σχολεία. Στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης δράσης πρόκειται να γίνουν καθαρισμοί από φερτά υλικά, 
αυτοφυή βλάστηση, αναγραφόμενα συνθήματα σε δημοσίους χώρους, ρύπανση 
από διαφημιστικό υλικό και υλικά προβολής πολιτικών ιδεών, διαφημιστικά 
αυτοκόλλητα σε πινακίδες σήμανσης, διαγραμμίσεις προσανατολισμού, 
δενδροφυτεύσεις, χρωματισμοί με υδράσβεστο στους δρόμους, πλατείες, εντός 
οικισμού πάρκα, στον περιβάλλοντα χώρο των δημοτικών κτιρίων, νεκροταφεία, 
σχολεία και εν γένει όπου άπτεται της αρμοδιότητας του Δήμου.  

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης απαιτείται η απασχόληση 10 ΥΕ εργατών 
γενικών καθηκόντων, 3 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες, 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, 10 ΥΕ εργατών 
καθαριότητας. 
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Γ) Εκπαίδευση 

1) Δράσεις διατήρησης της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: Το 
νησί της Ικαρίας διαθέτει μεγάλη λαογραφική, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, όπως 
αυτή εκφράζεται μέσα από τα μουσεία, τα μνημεία, τους ιστορικούς τόπους, την 
παράδοση, αλλά και τα  χωριά της ενδοχώρας της περιοχής.  Θα αναπτυχθούν 
προγράμματα διδασκαλίας παραδοσιακών τεχνών που χάνονται στις νέες γενιές όπως: 
Κατασκευής λαϊκών οργάνων, θεατρικής τέχνης, παραδοσιακής λαϊκής μουσικής, 
χτισίματος πέτρας, ξυλογλυπτικής. 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης απαιτείται η απασχόληση 2 ΔΕ χτίστη 
πέτρας, 2 ΤΕ ή ΔΕ κατασκευής λαϊκών οργάνων, 1 ΠΕ ή ΤΕ ή  ΔΕ δάσκαλος θεατρικής 
τέχνης, 1 ΤΕ Οινολόγο,  2 διδασκάλους Ξυλογλυπτικής. 

2) Εξωσχολικά προγράμματα εκπαίδευσης για παιδιά και νέους: Στόχος είναι της 
συγκεκριμένης δράσης είναι η απασχόληση παιδιών και νέων μέσω δημιουργίας 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω της αξιοποίησης της Πληροφορικής, 
δεδομένου του γεγονότος ότι η Ικαρία αποτελεί ένα τόπο που οι επιλογές εξωσχολικών 
δημιουργικών δραστηριοτήτων είναι περιορισμένες. Θα αναπτυχθούν δράσεις 
διδασκαλίας Πληροφορικής στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης απαιτείται η απασχόληση 3 ΠΕ ή ΤΕ 
Πληροφορικής. 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 
ΔΗΜΟΣ/ΟΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ 

Α1. 

ΙΚΑΡΙΑΣ 

Δ/Κ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΡΑΧΩΝ,    
Τ/Κ: ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ, 
ΕΥΔΗΛΟΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ, 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ, 
ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ,ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Α2. 

ΙΚΑΡΙΑΣ 

Δ/Κ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΡΑΧΩΝ,    
Τ/Κ: ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ, 
ΕΥΔΗΛΟΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ, 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ, 
ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ,ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
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Β1. 

ΙΚΑΡΙΑΣ 

Δ/Κ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΡΑΧΩΝ,    
Τ/Κ: ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ, 
ΕΥΔΗΛΟΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ, 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ, 
ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ,ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Γ1. 

ΙΚΑΡΙΑΣ 

Δ/Κ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΡΑΧΩΝ,    
Τ/Κ: ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ, 
ΕΥΔΗΛΟΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ, 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ, 
ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ,ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Γ2. 

ΙΚΑΡΙΑΣ 

Δ/Κ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΡΑΧΩΝ,    
Τ/Κ: ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ, 
ΕΥΔΗΛΟΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ, 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ, 
ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ,ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

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

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ) 21 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ) 22 

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ (ΤΕ ή ΔΕ) 11 

ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΥΣ (ΔΕ) 6 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ(ΔΕ ή ΥΕ) 16 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΔΕ) 3 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΤΕ ή ΔΕ) 2 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΔΕ) 3 

ΚΤΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (ΔΕ) 2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΕ ή ΔΕ) 2 
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ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ (ΔΕ) 2 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1 

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ (ΤΕ) 1 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ/ΤΕ) 3 

ΣΥΝΟΛΟ 95 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15/01/2012 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2012 

 
 Αναλυτική χρονική κατανομή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά 

ειδικότητα και ενέργεια έως 5 μήνες σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

ΜΗΝΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ) 

ΕΝΕΡΓΕ

ΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥ

ΜΕΝΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ανθρωπ

ομήνες) 

ΤΕ/ ΔΕ 
ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ 

1             5 

ΤΕ/ ΔΕ 
ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ 

1             5 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

ΑΣ 
3             15 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

ΑΣ 
3             15 

Α1. 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩ
Ν 

5             25 
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩ
Ν 

6             30 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

 19             95 

ΔΕ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ή 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

8             40 

ΔΕ 
ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟ

ΥΣ 
6             30 

ΤΕ/ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3             15 

ΤΕ/ΔΕ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

2             10 

ΤΕ/ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3             15 

ΤΕ/ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3             15 

ΔΕ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ή 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

4             20 

ΔΕ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ή 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

4             20 

Α2. 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

ΑΣ 
2             10 
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

ΑΣ 
4             20 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

 39             195 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

ΑΣ 
4             20 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

ΑΣ 
6             30 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩ
Ν 

4             20 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩ
Ν 

6             30 

ΔΕ 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝ

ΙΤΕΣ 
1             5 

ΔΕ 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝ

ΙΤΕΣ 
2             10 

ΔΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ

ΟΙ 
1             5 

Β1. 

ΔΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ

ΟΙ 
2             10 
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ΣΥΝΟ
ΛΟ 

 26             130 

ΔΕ ΧΤΙΣΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ 

2             10 

ΤΕ/ΔΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ

ΗΣ ΛΑΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

2             10 

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

1             5 

ΤΕ 
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ 

1             5 

Γ1 

ΔΕ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ 

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚ
ΗΣ 

2             10 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

 8             40 

 
ΠΕ/ΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ
ΗΣ 

3             15 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

 3             15 

 
 Περιγραφή των όρων εργασίας  

Ωράριο, αποδοχές κ.ά. 

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα εργάζονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή (5νθήμερη 
εργασία), με ωράριο εργασίας από 07.00π.μ-15.00μ.μ., με πεντάμηνη σύμβαση.  

Οι αποδοχές των εργαζομένων θα ανέρχονται σε 625 € μηνιαίως, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης. 
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Σε περίπτωση που ένας από τους ωφελούμενους ανέργους αποχωρήσει , το ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”Α.Ε έχει το 
δικαίωμα μέσα σε διάστημα 30 ημερών να αντικαταστήσει τη θέση αυτή. 

 

Β. Προϋπολογισμός με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες 

Π/Υ  ΠΟΣΟ 

ΑΜΕΣΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 296.875,00€ 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.315,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 305.190,00€ 

Γ. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων που περιλαμβάνει τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι δυνητικά ωφελούμενοι, τη 
βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη 
χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Στα πλαίσια του Προγράμματος το ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΙΓΑΙΟΥ “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”, θα προσλάβει ανέργους στο Δήμο Ικαρίας, οι οποίοι θα συμβάλλουν 

στην υλοποίηση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας  στον τομέα του Περιβάλλοντος 

(Αστικού και Φυσικού) και της Εκπαίδευσης.  

Βαθμολόγηση, κατάταξη, τοποθέτηση υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με 
χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. 

Η βαθμολόγηση, κατάταξη, τοποθέτηση υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις θα 
πραγματοποιείται από Στέλεχος του ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”Α.Ε, υπεύθυνου για το μηχανογραφικό λογισμικό, το 
οποίο θα είναι υπεύθυνο για την καταχώρηση των εν λόγω στοιχείων στο σύστημα. 

Έχει οριστεί με απόφαση Δ.Σ. του ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”Α.Ε, τριμελής επιτροπή αξιολόγησης- ενστάσεων  
επιλογής των ωφελούμενων, στην οποία συμβουλευτικά θα συμμετέχει και ένα 
στέλεχος του Δήμου Ικαρίας. 

Η διαδικασία της πρόσληψης ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία 

του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ (Ανακοίνωση, 

έντυπο αίτησης, οδηγίες συμπλήρωσης, μοριοδότηση και πίνακες κατάταξης) όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο με αρ. πρωτ. 1.19186/οικ.6.4140 της 16/12/2011 εγγράφου της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ).  
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Δ. Αναλυτική περιγραφή δράσεων δημοσιότητας τόσο του Δικαιούχου όσο και του 
Συμπράττοντος Φορέα, για την εύρεση δυνητικών ωφελουμένων και για το περιεχόμενο 
του προγράμματος. 

Ενέργειες Δημοσιότητας Δικαιούχου και Συμπράττοντα 

Ο Δήμος Ικαρίας σε συνεργασία με το ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”Α.Ε θα διοργανώσει 
ενημερωτικές ημερίδες σε αίθουσες συνεδριάσεων που θα διατεθούν από τον Δήμου 
προκειμένου να ενημερωθούν όλοι  οι κάτοικοι Δήμου Ικαρίας για το Πρόγραμμα, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και τους δυνητικά ωφελούμενους (ανέργους, αγρότες) από 
το Πρόγραμμα. 

Το ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
“ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”Α.Ε,,θα εκδόσει πρόσκληση μέσω Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα 
ενημέρωσης του Ν. Ικαρίας, θα καταχωρήσει την πρόσκληση σε μία τοπική εφημερίδα, 
θα αναρτήσει ανακοίνωση σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Ικαρίας, θα 
αναρτήσει ανακοίνωση στα γραφεία του ΟΑΕΔ του Δήμου Ικαρίας, καθώς και στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Άρθρο 4ο    

Πλαίσιο συνεργασίας  

 Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών 

 

α) Ο Δικαιούχος (το ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”Α.Ε), αναλαμβάνει: 

 Τη διαδικασία επιλογής 95 ατόμων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρ. Γ 

του άρθρου 3 του παρόντος, στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 1.5131/οικ.3.949/14.4.2011 

(ΦΕΚ 613/Β) και τις παρ. 1.6 έως 1.8 της  οικείας Πρόσκλησης  

 Τη δημοσιότητα σε συνεργασία με τον Δήμο Ικαρίας  

 Την καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους/ ωφελούμενους   

 Ο Δικαιούχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων 

των νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν.1568/1985 

(ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων» π.δ. 16/96 

(ΦΕΚ 10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 
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χώρους εργασίας» και Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση νόμων για 

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».  

 Την παρακολούθηση της εργασιακής κατάστασης των ωφελουμένων 6 μήνες 

μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους 

δείκτες παρακολούθησης του Άξονα 7 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» του εγκεκριμένου Ε.Π « 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  

 Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ρόλο του ως δικαιούχος 

βάσει του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου 

β) Ο Συμπράττων Φορέας (Δήμος Ικαρίας) αναλαμβάνει: 

 Την έκδοση κάθε απαιτούμενης απαλλαγής αδειοδότησης, απόφασης κλπ. για την 
υλοποίηση του προγράμματος  

 Την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης (εκτός της μισθολογικής και ασφαλιστικής ) 
που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος, και συγκεκριμένα: 

 Συνεισφορά του συμπράττοντα 

Αναφέρετε λεπτομερώς η συνεισφορά του συμπράττοντα φορέα σε υλικά, 
εξοπλισμό κ.λπ.: 

Ο Δήμος Ικαρίας θα συνεισφέρει στην παροχή των απαραίτητων 
μικροεργαλείων και μικρών μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, σακούλες για 
σκουπίδια, πινέλα, μπογιές, σκαπανικά, Η/Υ, κυάλια, κλπ.) προκειμένου να 
υλοποιηθούν όλες οι δράσεις. Επιπλέον θα συνεισφέρει τα αυτοκίνητα που 
διαθέτει για τη μεταφορά του προσωπικού που θα απασχοληθούν καθώς 
όποτε απαιτείται σε κατάλληλη αίθουσα για ενδεχόμενες συναντήσεις που 
απαιτούνται μεταξύ των ωφελούμενων/ ανέργων με τον Δικαιούχο και του 
Συμπράττοντα Φορέα για την ομαλή υλοποίηση και ολοκλήρωση του 
Προγράμματος.  

 να πιστοποιούν προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου 
του έργου, όπως περιγράφεται στην παρ. Α του άρθρου 3 του παρόντος. Κάθε 
μήνα θα εκδίδει βεβαίωση για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου το 
συγκεκριμένο μήνα. 

γ) Τα συμβαλλόμενα μέρη από κοινού αναλαμβάνουν: 

 Να συνεργάζονται σε επίπεδο δημοσιότητας και προβολής με στόχο την καλύτερη 
δυνατή ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο και την εμβέλεια της 
προαναφερόμενης δράσης.  
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δ) Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να τηρούν πλήρως όσα προβλέπονται στην υπ’ 
αριθμ. ΚΥΑ 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613/Β/15-4-2011), στην ανοιχτή πρόσκληση με 
Κωδικό33,αριθμ.πρωτ.1.7045/οικ.6.1302_/24/05/2011 (ΑΔΑ:4Α3ΗΛ-52) της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στο παρόν. 

Άρθρο 5ο  

Διάρκεια –Τροποποίηση 

1. Το παρόν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη με την υπογραφή του από τους νομίμους 
εκπροσώπους των μερών και τίθεται σε ισχύ με την ένταξη της πράξης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της 
πράξης. 

2. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεώτερη 
έγγραφη και ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και κατόπιν σχετικής 
έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ.   

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος 
από ένα και ένα συνοδεύει την αίτηση. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

     ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                             ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
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