
 

 

 

  

  

ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟ//ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ 

 

Του/της  

Επωνυμία:  ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
“ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ” 

 

 

 

και 

 

του/ της 

Επωνυμία: Δήμος Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

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

Στη Σάμο 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 



 

   

 

2 

εφεξής Δικαιούχος,  

και ο/η, 

 

Γ.    ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2273350101 

FAX: 2273024401 

E-MAIL: dimvath@otenet.gr 

ΑΦΜ 997966689 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ 

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 Σάμου» 

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 Σάμου 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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Καθαρισμός περιαστικών δασών και χώρων αναψυχής: Το Νησί της Σάμου 
διαθέτει πολύ μεγάλη δασική έκταση η οποία πρέπει να προστατευθεί προκειμένου 
να αποφευχθούν καταστροφικές πυρκαγιές που κατά το παρελθόν έχουν δοκιμάσει 
τον φυσικό πλούτο του Νησιού. Εργασίες πρασίνου και καθαρισμού Χώρου 
Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) & ΧΑΔΑ : Στο Δήμο Σάμου 
λειτουργεί ένας αδειοδοτημένος Χώρος υγειονομικής ταφής, ο ΧΥΤΑ Ανατολικής 
Σάμου. Με την συγκεκριμένη παρέμβαση θα γίνει συντήρηση του πρασίνου που 
υπάρχει περιμετρικά του χώρου του ΧΥΤΑ και θα γίνουν νέες φυτεύσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου. 
Παράλληλα στο Δήμο Σάμου υπάρχουν αποκατεστημένοι χώροι ανεξέλεγκτης  
διάθεσης απορριμμάτων, που όμως οι φυτεύσεις που υφίστανται και έγιναν στα 
πλαίσια της περιβαλλοντικής αποκατάστασης χρήζουν συντήρησης ενώ συγχρόνως 
με την παρούσα παρέμβαση θα κατασκευαστούν συστήματα αυτόματης άρδευσης 
ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη σε βάθος χρόνου  συντήρηση και διατήρηση των 
συγκεκριμένων χώρων.   

2) Προστασία φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερο περιηγητικό 
ενδιαφέρον:  Η δράση αυτή στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος σε περιοχές και σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιηγητικό 
ενδιαφέρον και θα επιτευχθεί με την υλοποίηση επιμέρους παρεμβάσων.  

Οι επιμέρους παρεμβάσεις είναι:  

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. 
Ο Δήμος Σάμου ως Νησιωτικός Δήμος διαθέτει μεγάλο μήκος ακτογραμμής που σε 
συνδυασμό με το ανάγλυφο του Νησιού παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στον 
καθαρισμό τους. Επίσης σημειώνεται ότι το Νησί της Σάμου αποτελεί τον 
σημαντικότερο  τουριστικό προορισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γεγονός  
που ενισχύει την υποχρέωση του Δήμου για καθαρές παραλίες. Φύλαξη 
περιοχών υψηλού φυσικού κάλους: Το νησί της Σάμου με βάση τον ισχύοντα 
χωροταξικό σχεδιασμό διαθέτει περιοχές υψηλής προστασίας και μεγάλης 
περιβαλλοντικής σημασίας (Natura). Κατά το παρελθόν έχει δοκιμαστεί από 
πυρκαγιές οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν καταστρέψει δασικές περιοχές. Η 
Σάμος  διαθέτει πλουσιότατη χλωρίδα με πολύ μεγάλη  βιοποικιλότητα, που δεν 
συναντιέται σε κανένα άλλο νησί του Αιγαίου. Στόχος της συγκεκριμένης 
παρέμβασης είναι η φύλαξη περιοχών υψηλού κάλλους μέσω ενεργοποίησης 
υφιστάμενων πυροφυλακίων. Καθαρισμός & αποψίλωση αρχαιολογικών 
χώρων: Είναι κοινά αποδεκτό ότι το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της 
χώρας μας είναι ο πολιτισμός της, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους οικονομικούς πόρους του τόπου μας. Με βάση το γεγονός αυτό 
δεν μπορεί να παραβλεφθεί η ουσιαστική συνεισφορά του Δήμου μας προς αυτή τη 
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κατεύθυνση αφού αποτελεί έναν από του σημαντικότερους ιστορικούς τόπους και 
παράλληλα ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα του Βορείου Αιγαίου. Το 
Ευπαλίνειο όρυγμα, ο ναός της Ήρας η Αρχαία Πόλη και το λιμάνι είναι χώροι 
Παγκοσμίου εμβέλειας. Ορίζουν έναν ιστορικό τόπο, γεγονός που ήρθε να 
επισφραγίσει η UNESCO ανακηρύσσοντας το Πυθαγόρειο και το Ηραίον σε μνημείο 
παγκόσμιας ιστορικής κληρονομιάς.  Στόχος της συγκεκριμένης δράσης σε 
συνεργασία με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία είναι ο καθαρισμός και 
ευπρεπισμός των αρχαιολογικών χώρων οι οποίοι αποτελούν πόλο έλξης για 
χιλιάδες επισκέπτες.  

3) Αποτύπωση και χαρτογράφηση των μονοπατιών του Δήμου Σάμου: Στα 
πλαίσια  της συγκεκριμένης δράσης πρόκειται να συσταθεί ομάδα κατάλληλα 
στελεχωμένη  η οποία σαν αντικείμενο θα έχει την αποτύπωση  των 
κυριότερων  μονοπατιών με λήψη συντεταγμένων, εξαρτημένων από το 
Ελληνικό Γεωγραφικό σύστημα αναφοράς. Στην συνέχεια θα χαρτογραφηθούν 
και θα παραδοθούν στον Δήμο προς περεταίρω διαχείριση. Ο Δήμος θα 
παράσχει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για την 
υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. 

4) Αναδάσωση των ορεινών όγκων του Δήμου Σάμου: 

Οι πυρκαγιές που έχουν πλήξει κατά τις τελευταίες δεκαετίες το νησί της Σάμου, 
έχουν μειώσει κατά μεγάλο ποσοστό τη δασική κάλυψη σε σημαντικό μέρος του 
ορεινού όγκου του νησιού, με αποτέλεσμα να προκαλείται συνεχιζόμενη 
επιβάρυνση τόσο στη βιοποικιλότητα της πανίδας και χλωρίδας των χερσαίων 
οικοσυστημάτων της περιοχής, καθώς επίσης και αυξανόμενης έντασης φαινόμενα 
διάβρωσης τα οποία έχουν ποικίλες και συχνά σημαντικές, περιβαλλοντικές αλλά 
και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Στόχος της δράσης είναι η αναδάσωση των 
ορεινών όγκων του νησιού. 

5) Διάδοση τοπικών ποικιλιών οπωροκηπευτικών & προώθησης πρακτικών 
βιολογικής / ήπιας καλλιέργειας: 

Η εγκατάλειψη της καλλιέργειας των τοπικών ποικιλιών οπωροκηπευτικών, και η 
εντατική χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, κρίνονται σημαντικά 
προβλήματα που πλήττουν το Δήμο Σάμου, δεδομένου ότι: 

-  Στο νησί υλοποιείται υπερεντατική, αλόγιστη και συχνά αναίτια χρήση χημικών 
φυτοπροστατευτικών, υποβαθμίζοντας την ποιότητα (άρα και την εμπορική αξία) 
των παραγόμενων προϊόντων, ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία 
(καλλιεργητών και καταναλωτών) και τη βιοποικιλότητα του νησιού.  

- Έχει εγκαταλειφθεί η καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών οπωροκηπευτικών, 
έναντι υβριδίων, με αποτέλεσμα οι καλλιέργειες: 

- να είναι πιο ευπαθείς στα τοπικά φυτοπαθογόνα (άρα υπάρχει ανάγκη 
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εκτεταμένης χρήσης φυτοφαρμάκων),  

- να απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού και θρεπτικών συστατικών (άρα 
υπάρχει ανάγκη χρήσης λιπασμάτων),  

- να μην έχουν τη χαρακτηριστική γεύση και άρωμα που συναντάται στις 
τοπικές ποικιλίες (με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης 
ως συγκριτικό πλεονέκτημα προσέλκυσης επισκεπτων στο νησί – π.χ. μέσω 
χαρακτηρισμού Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης) 

- να μην παράγουν βιώσιμο σπόρο, με αποτέλεσμα οι αγρότες να είναι 
αναγκασμένοι να επενδύουν κάθε χρόνο στην αγορά σπόρων.   

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι έως σήμερα στην Ελλάδα εκτιμάται ότι έχουν ήδη 
εξαφανιστεί περίπου το 92% των τοπικών ποικιλιών οπωροκηπευτικών, γεγονός το 
οποίο αναδεικνύει την ξεχωριστή σημασία της συγκεκριμένης δράσης.  

6) Συλλογή αλιευτικών δεδομένων: 

Ένα από τα βασικά προβλήματα της θαλάσσιας  περιοχής της Σάμου, είναι η 
εντατική και χωρίς διαχείριση αλιεία, τόσο από τους ντόπιους αλιείς, όσο και από 
αλιείς που προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με τη διεθνή 
πρακτική ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους με τον οποίο μπορεί να 
λυθεί το πρόβλημα αυτό είναι μέσω της θεσμοθέτησης τοπικών αλιευτικών 
περιορισμών, όπως άλλωστε ορίζεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΚ 
1967/2006). Για την υλοποίηση του παραπάνω όμως είναι απαραίτητο να 
υπάρξουν επιστημονικά αλιευτικά δεδομένα, στα οποία να βασιστεί ο σχεδιασμός 
ζωνών αλιευτικής διαχείρισης.  

Στόχος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της εντατικής και χωρίς διαχείριση 
αλιείας. 

7) Σχεδιασμός υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης: 

Παρά το γεγονός ότι η Σάμος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές του 
Αιγαίου και της Μεσογείου για τη θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα πανίδας και 
χλωρίδας, η πλειονότητα των κατοίκων του νησιού, αλλά και των επισκεπτών το 
αγνοούν. Ως αποτέλεσμα, αυτός ο ξεχωριστής σημασίας φυσικός πλούτος δεν 
προστατεύεται, δεν προβάλλεται και συνεχώς υποβαθμίζεται από ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις. Παράλληλα δεν αξιοποιείται ως συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού 
όπως και θα άρμοζε.  

Οι ωφελούμενοι άνεργοι με στόχο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του 
παραπάνω προβλήματος, πρόκειται να αξιοποιήσουν τα δεδομένα βιοποικιλότητας 
θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας της Σάμου, καθώς και πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό και βίντεο, που έχουν συλλεχθεί από ερευνητικούς φορείς, με 



 

   

 

7 

στόχο: 

- τη διαμόρφωση και σχεδιασμό υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης για την ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού πλούτου του 
νησιού, το οποίο θα απευθύνεται: 

o στις διάφορες βαθμίδες μαθητών της Σάμου (παιδικοί σταθμοί, 
νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικά λύκεια, αλλά και 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 

o στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα σχολεία της Σάμου 

o στις τοπικές κοινωνίες με έμφαση στις διάφορες κατηγορίες πολιτών 
(π.χ. επαγγελματίες που απασχολούνται στον τουρισμό, αγρότες, 
κυνηγοί, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, εθελοντές 
πυροσβέστες, κοκ).  

o Στους επισκέπτες του νησιού (από την Ελλάδα και το εξωτερικό) 

8) Στήριξη και προστασία της βιοποικιλότητας της πανίδας 

Η Σάμος στηρίζει σπάνια βιοποικιλότητα πανίδας, ενδεικτικά στοιχεία αυτής της 
βιοποικιλότητας είναι τα παρακάτω χαρακτηριστικά, καθώς αποτελεί: 

- το μοναδικό νησί στη Μεσόγειο που στηρίζει πληθυσμούς τσακαλιού,  

- το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που στηρίζει πληθυσμούς Μεσογειακού 
Χαμαιλέοντα,  

- ένα σημαντικό μεταναστατευτικό πέρασμα και χώρο αναπαραγωγής και 
διαχείμασης για μεγάλο αριθμό σπάνιων και προστατευόμενων ειδών πουλιών,  

- μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Μεσογείου για τα θαλάσσια θηλαστικά 
(στη θαλάσσια περιοχή του νησιού καταγράφονται 2 είδη φαλαινών, 4 είδη 
δελφινιών και ένας από τους σημαντικότερους εναπομείναντες πληθυσμούς 
μεσογειακής φώκιας)  

 

Αναπόφευκτα στο νησί βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τραυματισμένα 
άγρια ζώα, τα οποία είτε περιθάλπονται από εθελοντές και πολίτες του νησιού, που 
συχνά δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ή πεθαίνουν χωρίς να δεχθούν καμία 
περίθαλψη, είτε μεταφέρονται σε κέντρα περίθαλψης  στην Αθήνα, αυξάνοντας 
όμως τη θνησιμότητα λόγω του στρες που προκαλείται από το ταξίδι.  

 

Οι ωφελούμενοι άνεργοι με στόχο να συμβάλλουν στην περίθαλψη των άγριων 
ζώων της Σάμου και των γειτονικών νησιών, πρόκειται να εργαστούν στα 
παρακάτω: 
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- συγκέντρωση τραυματισμένων άγριων ζώων (με τη συνεργασία 
εθελοντικών δικτύων πολιτών, και τοπικών φορέων) 

- προσφορά πρώτων βοηθειών, περίθαλψη και απελευθέρωση στο φυσικό 
περιβάλλον όταν ολοκληρωθεί η περίθαλψη 

- συνεργασία και δικτύωση με τα κέντρα περίθαλψης αγρίων ζώων της 
Ελλάδας 

- στείρωση οικόσιτων ζώων (σκύλοι, γάτες κλπ) 

 

 

Β) Αστικό περιβάλλον 

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

Η συγκεκριμμένη δράση προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων που ακολουθούν: Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ/Κ και 
Τ/Κ Δήμου Σάμου: Στόχος είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού 
χώρου μέσω πλήρους καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σάμου. Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων και 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δ/Κ και Τ/Κ Δήμου Σάμου: Στόχος είναι η 
αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου μέσω της διαδικασίας του εξωραισμού. 
Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων Δ/Κ και Τ/Κ 
Δήμου Σάμου: Ο Δήμος Σάμου προέρχεται από την συνένωση τεσσάρων Δήμων 
και 37 Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων εκ των οποίων πολλά απ’ αυτά είναι 
αμιγώς ορεινά και άλλα ημιορεινά. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι 
έχουν εγκαταλειφθεί πολλές κατοικίες και πολλά οικόπεδα τα οποία αποτελούν 
εστίες μόλυνσης και πιθανές εστίες  πρόκλησης πυρκαγιάς. Ο καθαρισμός κρίνεται 
επιβεβλημένος για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 
Εξωραϊσμός- συντήρηση χερσαίας ζώνης λιμένων -χώρων πρασίνου- 
νησίδων- Κήπων Δήμου Σάμου: Ειδικός στόχος της παρέμβασης είναι ο 
εξωραϊσμός της χερσαίας ζώνης των λιμένων με την δημιουργία χώρων πρασίνου 
όπως και η συντήρηση των δημοτικών κήπων. Συντήρηση Παιδικών Χαρών: Η 
παρέμβαση αυτή στοχεύει στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν υποστεί οι 
παιδικές χαρές του Δήμου Σάμου, η επισκευή των οργάνων, χρωματισμοί κ.α. 
Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των 
παιδικών χαρών ούτως ώστε να επιτελέσουν τον σκοπό τους που είναι η 
ψυχαγωγία και η κοινωνικοποίηση των παιδιών. 



 

   

 

9 

 

2) Παρεμβάσεις για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό δημοσίων 
χώρων περιλαμβανομένων και δράσεων για ΑΜΕΑ. Οι δημόσιοι χώροι και τα 
δημόσια κτίρια ενός τόπου αποτελούν το σημαντικότερο συστατικό του στοιχείο, 
την κατεξοχήν εικόνα του στα μάτια των πολιτών και των επισκεπτών. Στόχος της 
δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός των χώρων αυτών μέσω επιμέρους παρεμβάσεων. 
Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων: Στόχος είναι η συντήρηση και επισκευή όλων 
των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών κ.α. εγκαταστάσεών 
τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους, στα πλαίσια των 
αυξημένων αναγκών που  υπάρχουν σε κτιριακές υποδομές και  θέσεις εργασίας  
λόγω και της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης. Βελτίωση προσβασιμότητας στα 
δημόσια κτίρια: Πρωτεύον στόχος της παρέμβασης επίσης είναι η  εξασφάλιση 
της δυνατότητας πρόσβασης στα Δημοτικά κτίρια  των Ατόμων με ειδικές ανάγκες 
γεγονός που αποτελεί υποχρέωση και συγχρόνως απαίτηση για μια σύγχρονη 
ισόνομη πολιτεία. Συντήρηση- Κατασκευή περίφραξης χώρων που χρήζουν 
προστασίας: Προκειμένου να καταστούν ασφαλέστεροι από κινδύνους που 
ελλοχεύουν για τους πολίτες ή να περιφρουρηθούν χώροι όπως σχολικά κτίρια, 
αθλητικές εγκαταστάσεις και να κατασκευαστούν κιγκλιδώματα προστασίας 
δρόμων ή εν γένει κοινοχρήστων χώρων κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση της 
παραπάνω παρέμβασης. 

3) Καταγραφή Ακίνητης περιουσίας του Δήμου: Στόχος είναι ο εντοπισμός, η 
καταγραφή και η ομαδοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου που 
χωροθετούνται στο νησί της Σάμου (γενική καταγραφή όλων των ακινήτων και 
των λοιπών αδόμητων εκτάσεων του Δήμου με την μορφή ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
και την δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου για την περαιτέρω διαχείριση τους). Η 
καταγραφή της Ακίνητης Περιουσίας σκοπό έχει να ενημερώσει συνολικά το Δήμο 
Σάμου σχετικά με την ακίνητη περιουσία του και να εξασφαλίσει ότι η γνώση αυτή 
μπορεί να μεταφερθεί σ’ επόμενες διοικήσεις. Η γνώση αυτή είναι πλήρης και με 
επαρκή τεκμηρίωση, έτσι ώστε να μπορεί όποια στιγμή κριθεί σκόπιμο να 
αξιοποιηθεί μ’ οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται δόκιμο. 

 

 

Γ) Πολιτισμός 

1) Πλήρης καταγραφή και εισαγωγή σε βάση δεδομένων των εκθεμάτων 
των Μουσείων του Δήμου Σάμου: Το νησί της Σάμου διαθέτει μεγάλη 
λαογραφική, αρχαιολογική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, όπως αυτή 
εκφράζεται μέσα από τα μουσεία, τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς και τους 
ιστορικούς τόπους, την αρχιτεκτονική, την παράδοση, αλλά και τα  χωριά της 
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ενδοχώρας της περιοχής.  Στόχος είναι η καταγραφή του πλουσίου υλικού του 
πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Σάμου και η εισαγωγή των δεδομένων σε 
δομημένη ηλεκτρονική βάση. 

 

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: Καθαρισμός περιαστικών δασών 
και χώρων αναψυχής: δημιουργία ζωνών καθαρισμού γύρω από περιοχές 
υψηλού κινδύνου καθώς και περιοχών που απαιτούν προστασία το οποίο θα 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ανακοπή ενδεχόμενου κινδύνου πυρκαγιάς.  Με 
τον όρο «καθαρισμό» εννοούμε σειρά εργασιών με σκοπό την πλήρη 
απομάκρυνση της λεπτής διαμέτρου ξερής καύσιμης φυτικής ύλης, που βρίσκεται 
στην επιφάνεια του εδάφους (ξερά χόρτα, φύλλα, βελόνες, μικροί θάμνοι 
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κατακείμενα υπολείμματα δένδρων, κλπ) και κλάδεμα των δασικών δένδρων 
μέχρι ύψους τριών (3) μέτρων ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση των 
κλαδιών τους. Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να προστατευθούν τα 
πάσης φύσεως κτίσματα, που βρίσκονται πλησίον ή εντός δασών και δασικών 
εκτάσεων, θα πρέπει να γίνεται περιμετρικός καθαρισμός σε απόσταση 
τουλάχιστον 10 μέτρων και κλάδεμα όλων των δένδρων μέχρι ύψους τριών (3) 
μέτρων γύρω από τα κτίσματα. Εργασίες πρασίνου και καθαρισμού Χώρου 
Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων(ΧΥΤΑ) & ΧΑΔΑ : Με την συγκεκριμένη 
δράση θα γίνουν εργασίες συντήρησης του χώρου πρασίνου που βρίσκεται  
περιμετρικά του χώρου του ΧΥΤΑ ήτοι εργασίες κοπής χόρτων με χειροκίνητα 
μέσα, βοτάνισμα, εγκατάσταση συστήματος αυτόματης άρδευσης, νέες φυτεύσεις 
κλπ.  Παράλληλα θα γίνουν εργασίες συντήρησης πρασίνου στους ΧΑΔΑ οι οποίοι 
έχουν ήδη αποκατασταθεί και οι φυτεύσεις που έγιναν στα πλαίσια της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου χρήζουν συντήρησης και βελτίωσης 
των συστημάτων αυτόματης άρδευσης. 
Επίσης θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου του ΧΥΤΑ ,της 
περιμετρικής τάφρου ομβρίων από διάσπαρτα σκουπίδια.  

 Για την συγκεκριμένη δράση απαιτούνται 1ΤΕ Δασοπόνων ή  ΤΕ 
Δασολόγων, 3 άτομα ΔΕ οδηγοί και 27 άτομα ΥΕ εργάτες γενικών 
καθηκόντων 

2) Προστασία φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερο περιηγητικό ενδιαφέρον 

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 
πυροφυλάκια σε περιοχές υψηλού φυσικού κάλους για την άμεση προειδοποίηση και 
επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιών. Τα πυροφυλάκια αυτά είναι: α) 
Πλατάνου, β) Αμπέλου, γ) Καλλιθέας δ) Παλαιοκάστρου ε) Παγώνδα. Ο Δήμος 
Σάμου θα παρέχει ασυρμάτους, μεταφορά και όλο το υλικοτεχνικό εξοπλισμό τους. 
Καθαρισμός & αποψίλωση αρχαιολογικών χώρων: Πρόκειται για εργασίες οι 
οποίες θα συντελέσουν στον ευπρεπισμό των αρχαιολογικών χώρων. Συγκεκριμένα 
θα γίνουν οι εξής εργασίες:  α) κοπή χόρτων με χειροκίνητα μέσα (χορτοκοπτικά 
μηχανήματα κλπ.)  β) βοτάνισμα γ) αποψίλωση και όποια άλλη εργασία κριθεί 
απαραίτητη κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης  προκειμένου να επιτευχθεί ο 
σκοπός της δράσης. Ο Δήμος Σάμου θα εξασφαλίσει την σχετική αδειοδότηση και θα 
παρέχει το απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό όπως χορτοκοπτικά μηχανήματα, 
σακούλες σκουπιδιών, φορτηγά για την μεταφορά των χόρτων και τον 
απορριμμάτων. 

 Για την συγκεκριμένη δράση απαιτούνται 7 ΔΕ Οδηγών, 40 άτομα ΥΕ 
εργάτες γενικών καθηκόντων. 
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3) Αποτύπωση και χαρτογράφηση των μονοπατιών του Δήμου Σάμου: Στα 
πλαίσια  της συγκεκριμένης δράσης πρόκειται να συσταθεί ομάδα κατάλληλα 
στελεχωμένη  η οποία σαν αντικείμενο θα έχει την αποτύπωση  των κυριότερων  
μονοπατιών με λήψη συντεταγμένων, εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωγραφικό 
σύστημα αναφοράς. Στην συνέχεια θα χαρτογραφηθούν και θα παραδοθούν στον 
Δήμο προς περεταίρω διαχείριση. Ο Δήμος θα παράσχει όλη την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. 

 Για την συγκεκριμένη δράση απαιτούνται 2 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή 
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών και 5 ΔΕ Διοικητικού. 

4) Αναδάσωση των ορεινών όγκων του Δήμου Σάμου: 

Οι πυρκαγιές που έχουν πλήξει κατά τις τελευταίες δεκαετίες το νησί της Σάμου, έχουν 
μειώσει κατά μεγάλο ποσοστό τη δασική κάλυψη σε σημαντικό μέρος του ορεινού όγκου 
του νησιού, με αποτέλεσμα να προκαλείται συνεχιζόμενη επιβάρυνση τόσο στη 
βιοποικιλότητα της πανίδας και χλωρίδας των χερσαίων οικοσυστημάτων της περιοχής, 
καθώς επίσης και αυξανόμενης έντασης φαινόμενα διάβρωσης τα οποία έχουν ποικίλες 
και συχνά σημαντικές, περιβαλλοντικές αλλά και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.  

Οι ωφελούμενοι άνεργοι με στόχο να συμβάλλουν στην αναδάσωση της Σάμου αλλά και 
των γειτονικών νησιών, πρόκειται να εργαστούν στα παρακάτω:  

- διαμόρφωση μίας έκτασης γης η οποία θα παραχωρηθεί από το Δήμο Σάμου, έτσι 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται μακροπρόθεσμα ως χώρος φυτωρίου δασικών 
ειδών,  

- συλλογή σπόρων από δασικά είδη προτεραιότητας όπως π.χ. η αριά (Quercus 
ilex) και η Καστανιά (Castanea sativa)  

- καλλιέργεια τουλάχιστον 10.000 δενδρυλλίων 

- μελέτη των φυτοπαθογόνων που υποβαθμίζουν/ απειλούν τα δάση της Σάμου  

- υλοποίηση εργασιών καθαρισμού δασών με στόχο την πυροπροστασία.  

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης δράσης  πρόκειται να υπάρξει στενή συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Δασών Σάμου και τον Δήμο Σάμου.  

Για την εργασία αυτή ο Δήμος Σάμου θα διαθέσει μικρά μηχανήματα (σκαπτικά, 
χορτοκοπτικά) και αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του καθώς επίσης φτυάρια κ.α. 
εργαλεία προκειμένου να συμβάλλει στην ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος, τα 
οποία θα χρησιμοποιήσουν οι ωφελούμενοι-άνεργοι, όταν είναι απαραίτητο. 

Για την υλοποίηση της δράσης 2 ΤΕ ή ΠΕ δασολόγους/ δασοπόνους, 2 εργάτες γενικών 
καθηκόντων (γης) και 1 οδηγό με πεντάμηνη σύμβαση.  
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5) Διάδοση τοπικών ποικιλιών οπωροκηπευτικών & προώθησης πρακτικών 
βιολογικής / ήπιας καλλιέργειας (Περιβάλλον): 

Οι ωφελούμενοι άνεργοι με στόχο να συμβάλλουν στη διάδοση τοπικών ποικιλιών 
οπωροκηπευτικών, αλλά και στην προώθηση πρακτικών βιολογικής / ήπιας καλλιέργειας 
στο νησί Σάμου, πρόκειται να εργαστούν στα παρακάτω:  

- διαμόρφωση μίας έκτασης γης που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Σάμου, έτσι 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται μακροπρόθεσμα ως χώρος φυτωρίου τοπικών 
ειδών οπωροκηπευτικών. (Για το σκοπό αυτό θα παραχωρηθούν σπόροι από την 
Τράπεζα Σπόρων Αιγαίου «Κιβωτός» που διατηρεί το «Αρχιπέλαγος»)  

- συλλογή επιπλέον σπόρων – φυτογενετικού υλικού, από τοπικές ποικιλίες από 
καλλιεργητές της Σάμου  

- μελέτη των φυτοπαθογόνων που υποβαθμίζουν τη γεωργική καλλιέργεια της 
Σάμου και διαμόρφωση ευνόητου και εύχρηστου πληροφοριακού/ 
συμβουλευτικού υλικού το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους καλλιεργητές της 
περιοχής  και θα αφορά τους τρόπους καταπολέμησης των φυτοπαθογόνων 
χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και πρόσθετων,  

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα βρίσκονται στη διάθεση των καλλιεργητών του νησιού για 
παροχή συμβουλών στους παραπάνω τομείς.  

Για την εργασία αυτή ο Δήμος Σάμου θα διαθέσει μικρά μηχανήματα (σκαπτικά, 
χορτοκοπτικά) και αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του καθώς επίσης φτυάρια κ.α. 
εργαλεία προκειμένου να συμβάλλει στην ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος, τα 
οποία θα χρησιμοποιήσουν οι ωφελούμενοι-άνεργοι, όταν είναι απαραίτητο. 

 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης δράσης  πρόκειται να υπάρξει στενή συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Γεωργίας Σάμου και τον Δήμο Σάμου.  

Στην δράση αυτή απαιτούνται 2 ΤΕ ή ΠΕ γεωπόνοι, 2 εργάτες γενικών καθηκόντων (γης) και 1 

οδηγό με πεντάμηνη σύμβαση . 

 

6) Συλλογή αλιευτικών δεδομένων: 

Οι ωφελούμενοι άνεργοι με στόχο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
της εντατικής και χωρίς διαχείριση αλιείας, στη Σάμου, πρόκειται να εργαστούν στην 
καταγραφή των παρακάτω:  

- παραγωγικότητα της αλιείας (παραγωγή και σύνθεση των αλιευμάτων) 

- τεχνικές και πρακτικές αλιείας, χαρακτηριστικά αλιευτικών εργαλείων 
(παραδοσιακά και σύγχρονα) 
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• Ιστορικά δεδομένα αλιευτικής παραγωγής και διακύμανσης των διάφορων 
ιχθυαποθεμάτων 
• Κοινωνικοοικονομική σημασία της αλιείας, με άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις 
στις νησιωτικές κοινωνίες.  
• Δεδομένα για τη συχνότητα, έκταση και το κόστος αντικατάστασης των ζημιών 
που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία από προστατευόμενα είδη (κυρίως από 
ρινοδέλφινα και μεσογειακές φώκιες) 
 

Η έρευνα σε αυτή την περιοχή, που χαρακτηρίζεται από υψηλή δυνατότητα αλιευτικής 
παραγωγής, στοχεύει στην ανάπτυξη και θεσμοθέτηση ενός πιλοτικού πλαισίου συν- 
διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτόν, θεμελιώδους 
σημασίας είναι η στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους αλιείς και τις 
τοπικές κοινωνίες, που έχει αναπτύξει το «Αρχιπέλαγος» κατά τα τελευταία χρόνια. Η 
γνώση που θα παραχθεί αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αειφόρων 
μέτρων διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, και θα μπορέσει να 
αποτελέσει ένα πιλοτικό πλαίσιο που θα έχει εφαρμογή και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας.  

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης δράσης πρόκειται να υπάρξει στενή συνεργασία με 
τον Δήμο Σάμου, τα τοπικά λιμεναρχεία και τη Διεύθυνση Αλιείας.  

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα βρίσκονται στη διάθεση των αλιέων του νησιού για παροχή 
συμβουλών σε τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο αλιεία.  

 

Στην δράση αυτή απαιτούνται 4 ΠΕ θαλάσσιοι επιστήμονες/ιχθυολόγοι/βιολόγοι με 
ειδίκευση στη θάλασσα με πεντάμηνη σύμβαση και 2 ΔΕ ή ΠΕ Διοικητικού 

7) Σχεδιασμός υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης  

Οι ωφελούμενοι άνεργοι με στόχο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του παραπάνω 
προβλήματος, πρόκειται να αξιοποιήσουν τα δεδομένα βιοποικιλότητας θαλάσσιας και 
χερσαίας χλωρίδας και πανίδας της Σάμου, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 
βίντεο, που έχουν συλλεχθεί από ερευνητικούς φορείς, με στόχο: 

- τη διαμόρφωση και σχεδιασμό υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης για την ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού πλούτου του νησιού, 
το οποίο θα απευθύνεται: 

o στις διάφορες βαθμίδες μαθητών της Σάμου (παιδικοί σταθμοί, 
νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικά λύκεια, αλλά και στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 

o στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα σχολεία της Σάμου 

o στις τοπικές κοινωνίες με έμφαση στις διάφορες κατηγορίες πολιτών (π.χ. 
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επαγγελματίες που απασχολούνται στον τουρισμό, αγρότες, κυνηγοί, 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, εθελοντές πυροσβέστες, κοκ).  

o Στους επισκέπτες του νησιού (από την Ελλάδα και το εξωτερικό) 

Το υλικό αυτό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε 2 τουλάχιστον γλώσσες (ελληνικά και 
αγγλικά) θα σχεδιαστεί σε ψηφιακή μορφή – έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά 
σε υπάρχουσες ιστοσελίδες ( από το «Αρχιπέλαγος», Δήμος Σάμου, κ.α.) καθώς και σε 
μορφή DVD, ενώ επίσης θα σχεδιαστούν έντυπα, ενημερωτικές αφίσες, αφίσες για 
ενημερωτικές πινακίδες, οι οποίες θα  εκτυπωθούν και θα αναρτηθούν σε εμφανή σημεία 
στο νησί όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, από σχετικά προγράμματα στα οποία 
συμμετέχει ο Δήμος Σάμου, η Περιφέρεια ή το Αρχιπέλαγος.  

Παράλληλα θα σχεδιαστεί επιπλέον ενημερωτικό υλικό, σχετικό με τις παραπάνω δράσεις 
του προγράμματος, π.χ. προώθηση των βιολογικών/ παραδοσιακών πρακτικών 
καλλιέργειας, προώθηση της αειφόρου αλιευτικής διαχείρισης κλπ. 

Παράλληλα για την αξιοποίηση  του ενημερωτικού υλικού που θα παραχθεί οι 
ωφελούμενοι άνεργοι θα εστιαστούν και στην υλοποίηση εκδηλώσεων 
ευαισθητοποίησης, που θα απευθύνονται στις παραπάνω ομάδες στόχο - τόσο στους 
κατοίκους του νησιού, καθώς επίσης και στους επισκέπτες.  

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης δράσης  πρόκειται να υπάρξει στενή συνεργασία με 
το Δήμο Σάμου, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και τη Διεύθυνση Τουρισμού.  

Στην δράση αυτή απαιτούνται 4 ΠΕ εκπαιδευτικοί (κατά προτίμηση με ειδίκευση στον 
τομέα του περιβάλλοντος) και 2 ΤΕ ή ΠΕ γραφίστες, 2 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής--
Πολυμέσων και 2 ΔΕ Διοικητικού με πεντάμηνη σύμβαση. 

8) Στήριξη και προστασία της βιοποικιλότητας της πανίδας 

Η Σάμος στηρίζει σπάνια βιοποικιλότητα πανίδας, ενδεικτικά στοιχεία αυτής της 
βιοποικιλότητας είναι τα παρακάτω χαρακτηριστικά, καθώς αποτελεί: 

- το μοναδικό νησί στη Μεσόγειο που στηρίζει πληθυσμούς τσακαλιού,  

- το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που στηρίζει πληθυσμούς Μεσογειακού Χαμαιλέοντα,  

- ένα σημαντικό μεταναστατευτικό πέρασμα και χώρο αναπαραγωγής και διαχείμασης 
για μεγάλο αριθμό σπάνιων και προστατευόμενων ειδών πουλιών,  

- μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Μεσογείου για τα θαλάσσια θηλαστικά (στη 
θαλάσσια περιοχή του νησιού καταγράφονται 2 είδη φαλαινών, 4 είδη δελφινιών και 
ένας από τους σημαντικότερους εναπομείναντες πληθυσμούς μεσογειακής φώκιας)  

Αναπόφευκτα στο νησί βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τραυματισμένα 
άγρια ζώα, τα οποία είτε περιθάλπονται από εθελοντές και πολίτες του νησιού, που 
συχνά δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ή πεθαίνουν χωρίς να δεχθούν καμία 
περίθαλψη, είτε μεταφέρονται σε κέντρα περίθαλψης  στην Αθήνα, αυξάνοντας όμως τη 
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θνησιμότητα λόγω του στρες που προκαλείται από το ταξίδι.  

Οι ωφελούμενοι άνεργοι με στόχο να συμβάλλουν στην περίθαλψη των άγριων ζώων 
της Σάμου και των γειτονικών νησιών, πρόκειται να εργαστούν στα παρακάτω: 

- συγκέντρωση τραυματισμένων άγριων ζώων (με τη συνεργασία εθελοντικών 
δικτύων πολιτών, και τοπικών φορέων) 

- προσφορά πρώτων βοηθειών, περίθαλψη και απελευθέρωση στο φυσικό 
περιβάλλον όταν ολοκληρωθεί η περίθαλψη 

- συνεργασία και δικτύωση με τα κέντρα περίθαλψης αγρίων ζώων της Ελλάδας 

- στείρωση οικόσιτων ζώων (σκύλοι, γάτες κλπ) 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης δράσης  πρόκειται να υπάρξει στενή συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τις 43 εθελοντικές ομάδες πολιτών του νησιού. 

Στην δράση αυτή απαιτούνται 2 κτηνίατροι, κατά προτίμηση με ειδίκευση στην 
περίθαλψη άγριων ζώων με πεντάμηνη σύμβαση. 

 

 

Β) Αστικό περιβάλλον 

1) Καθαρισμός και συντήρηση χώρων που εντάσσονται στο αστικό 
περιβάλλον 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ/Κ και Τ/Κ Δήμου Σάμου:  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, ρέματα, 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, κ.α. Εξωραϊσμός 
κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δ/Κ και Τ/Κ Δήμου 
Σάμου: παρεμβάσεις όπως 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. Καθαρισμός οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων από φερτά υλικά Δ/Κ και Τ/Κ Δήμου Σάμου: 
Καθαρισμός και αποψίλωση από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά 
οικοπεδικών, και λοιπών ακάλυπτων χώρων οι οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί ή 
παραμεληθεί από τους ιδιοκτήτες και αποτελούν εστίες μολύνσεως και κίνδυνοι 
εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εξωραϊσμός- συντήρηση χερσαίας ζώνης λιμένων – 
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νησίδων- χώρων πρασίνου - Κήπων Δήμου Σάμου: Οι εργασίες που 
προγραμματίζονται είναι α) φύτευση καλλωπιστικών φυτών στις νησίδες των 
παραλιακών λεωφόρων β) διαγραμμίσεις προσανατολισμού, γ)δενδροφυτεύσεις, 
δ)χρωματισμοί με υδράσβεστο στα λιμάνια και στους δρόμους της χερσαίας 
ζώνης ε) κλαδέματα σε δημοτικούς χώρους πρασίνου στους κήπους και πάρκα 
στ) λιπάνσεις σε δημοτικούς κήπους και πάρκα, δ) ψεκασμούς σε χώρους 
πρασίνου. Ο Δήμος Σάμου θα παρέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
όπως σκαπανικά, λιπάσματα, κλαδευτήρια, υδράσβεστο, πινέλα κ.α. προκειμένου 
να υλοποιηθεί η εν λόγο δράση. Συντήρηση Παιδικών Χαρών: Στα πλαίσια της 
εν λόγο δράσης θα γίνουν εργασίες συντήρησης και επισκευής των οργάνων των 
παιδικών χαρών που χωροθετούνται στα όρια του Δήμου Σάμου. Συγκεκριμένα 
πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: α) έλεγχος καταλληλότητας των οργάνων 
και επισκευή ή αντικατάστασή τους όπου απαιτείται β) απόξεση παλαιών 
χρωματισμών γ) ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών δ) ελαιοχρωματισμοί ξύλινων 
επιφανειών. Ο Δήμος Σάμου θα παράσχει όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την 
υλοποίηση της παρούσας δράσης. 

 Για την συγκεκριμένη δράση είναι αναγκαίο να απασχοληθούν δράση 
απαιτούνται 4 ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Γεωπόνων, 5 ΔΕ τεχνιτών,  150 άτομα 
ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων. 

 

2) Παρεμβάσεις για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό δημοσίων 
χώρων περιλαμβανομένων και δράσεων για ΑΜΕΑ.   

Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων: Στα πλαίσια της παρούσας δράσης πρόκειται 
να γίνουν συντηρήσεις - επισκευές στις κτιριακές υποδομές ιδιοκτησίας του 
Δήμου Σάμου. Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : α) 
Συντήρηση και επισκευή  κουφωμάτων, β) καθαίρεση επιχρισμάτων και 
ανακατασκευή τους όπου απαιτείται, γ) συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων, 
δ) εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, ε) συντήρηση και χρωματισμοί 
σιδηρών και ξύλινων επιφανειών, στ) συντήρηση και επισκευή κεραμοσκεπών ζ) 
συντήρηση και επισκευή υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
Βελτίωση προσβασιμότητας στα δημοτικά κτίρια: Στα πλαίσια των οδηγιών 
βάση των οποίων σε όλα τα Δημόσια κτήρια πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση 
στα άτομα με ειδικές ανάγκες θα κατασκευαστούν όπου δεν υπάρχουν ράμπες, 
θα τοποθετηθούν χειρολισθήρες και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις 
για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Συντήρηση- Κατασκευή περίφραξης χώρων 
που χρήζουν προστασίας: Πρόκειται για εργασίες οι οποίες θα συντελέσουν 
στον ευπρεπισμό και στην ασφάλεια. α) Κατασκευή κιγκλιδωμάτων προστασίας 
δρόμων β) κατασκευή κιγκλιδωμάτων για την ασφάλεια σχολείων, παιδικών 
χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων γ) συντήρηση των υφιστάμενων περιφράξεων 
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σχολείων, γηπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων. Ο Δήμος θα παράσχει κάθε 
υλικοτεχνική υποστήριξη που θα απαιτηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της 
παρούσας δράσης.  

 Για την συγκεκριμένη δράση απαιτούνται 10 ΔΕ τεχνιτών, 2 ΔΕ 
ηλεκτρολόγων, 8 ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων. 

3) Καταγραφή Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου: Στα πλαίσια της υλοποίησης 
της παρούσας δράσης θα συσταθεί μια ομάδα κατάλληλα στελεχωμένη  η οποία 
σαν αντικείμενο θα έχει αρχικά την διερεύνηση στο κτηματολόγιο του Δήμου 
Σάμου και εντοπισμό της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Στην συνέχεια θα γίνει 
σήμανση των ακινήτων. 

Θα ακολουθήσει ταχυμετρική αποτύπωση των οικοπέδων, γηπέδων και 
κτισμάτων που ο Δήμος έχει στην κατοχή του, με λήψη συντεταγμένων 
εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα αναφοράς. 

Στην συνέχεια θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή : α) Έκθεση 
Ακίνητης Περιουσίας β) Φάκελος των Εγγράφων Τεκμηρίωσης γ) Τη Βάση 
Δεδομένων των Ακινήτων. Ο Δήμος θα παρέχει την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή για την υλοποίηση της δράσης. 

 Για την συγκεκριμένη δράση απαιτούνται 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή 
1ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 6ΔΕ Δοικητικού. 

Δ. Πολιτισμός 

1) Πλήρης καταγραφή και εισαγωγή σε βάση δεδομένων των εκθεμάτων 
των Μουσείων του Δήμου Σάμου. Στο πλαίσιο της καταγραφής-
τεκμηρίωσης θα συλλεχθούν και θα ψηφιοποιηθούν όλα εκείνα τα μουσειακά, 
λαογραφικά δεδομένα που αφορούν τα εκθέματα και τα μουσεία του Δήμου 
Σάμου. Επιπλέον θα συλλεχθεί οτιδήποτε άλλο υλικό (φωτογραφίες, χάρτες, 
σχέδια, οπτικό-ακουστικό υλικό) το οποίο σχετίζεται με το πολιτιστικό 
απόθεμα της περιοχής.  

 Για την συγκεκριμένη δράση απαιτούνται 2 ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ 
Πληροφορικής και  4 ΔΕ Διοικητικού. 
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 
ΔΗΜΟΣ/ΟΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ 

Α1. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 

Α2. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 
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Α3. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 

Α4. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 
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Α5. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 

Α6. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 
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Α7. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 

Α8. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 
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Β1. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 

Β2. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 
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Β3. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ, 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ, 
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, 
ΠΑΓΩΝΔΑ, ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΧΩΡΑΣ, ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, 
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ, 
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ, ΛΕΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 

Γ1. 

ΣΑΜΟΥ 

Δ/Κ: ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΧΩΡΑΣ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, ΠΑΓΩΝΔΑ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  
Τ/Κ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
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 Αριθμός ωφελουμένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για 
την υλοποίηση του προγράμματος  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ (ΤΕ) 3 

ΟΔΗΓΟΙ (ΔΕ) 12 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΥΕ) 229 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (ΠΕ/ΤΕ) 3 

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ (ΔΕ) 19 

ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΠΕ/ΤΕ) 6 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΔΕ) 15 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΔΕ) 2  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ/ΤΕ) 4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 4 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ) 4 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ (ΠΕ/ΤΕ) 2 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (ΠΕ) 2 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15/01/2012 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2012 
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 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) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΣΥΝΟΛΟ 

(ανθρωπομήνες) 

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1             5 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2             10 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 1             5 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ  
13             65 

Α1. 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 
14             70 

ΣΥΝΟΛΟ  31             155 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 3             15 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 4             20 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 
16             80 Α2. 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 
24             120 

ΣΥΝΟΛΟ  47             235 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή Π. 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2             10 
Α3. 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5             25 

ΣΥΝΟΛΟ  7             35 

ΠΕ Ή ΤΕ 

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 
1             5 Α4 

ΠΕ Ή ΤΕ 

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 
1             5 
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 
1             5 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 
1             5 

 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 1             5 

ΣΥΝΟΛΟ  5             25 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1             5 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1             5 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 
1             5 Α5 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 
1             5 

 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 1             5 

ΣΥΝΟΛΟ  5             25 

ΠΕ Ή ΤΕ 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 
2             10 

ΔΕ/ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
1             5 Α6 

ΠΕ Ή ΤΕ 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 
2             10 

 
ΔΕ/ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
1             5 

ΣΥΝΟΛΟ  6             30 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2             10 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2             10 

ΤΕ/ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 1             5 

Α7 

ΠΕ ή ΤΕ 

Πληροφορικής--

Πολυμέσων 

1             5 
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ΔΕ/ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
1             5 

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 1             5 

 

ΠΕ ή ΤΕ 

Πληροφορικής--

Πολυμέσων 

1             5 

 
ΔΕ/ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
1             5 

ΣΥΝΟΛΟ  10             50 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1             5 
Α8 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1             5 

ΣΥΝΟΛΟ  2             10 

ΠΕ ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2             10 

ΠΕ ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2             10 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3             15 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2             10 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 65             325 

Β1. 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 85             425 

ΣΥΝΟΛΟ  159             795 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 5             25 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 5             25 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1             5 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1             5 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 4             20 

Β2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 4             20 

ΣΥΝΟΛΟ  20             100 
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ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ Π. 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1             5 
Β3 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6             30 

ΣΥΝΟΛΟ  7             35 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
2             10 

Δ1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4             20 

ΣΥΝΟΛΟ  6             30 

 
 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. 

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 953.125,00€ 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 27.840,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 980.965,00€ 
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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 

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

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 Σάμου. 

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). 

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 Σάμου 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 Σάμου 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 
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ενημέρωσης του Ν. Σάμου, θα καταχωρήσει την πρόσκληση σε μία τοπική εφημερίδα, 
θα αναρτήσει ανακοίνωση σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Σάμου, θα 
αναρτήσει ανακοίνωση στα γραφεία του ΟΑΕΔ του Δήμου Σάμου, 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 305 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 Δήμου Σάμου  

 Την καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους/ωφελουμένους   

 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 

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 
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β) Ο Συμπράττων Φορέας (Δήμος Σάμου) 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 Σάμου 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 την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου που 
διαθέτει στην πλατεία Πυθαγόρα 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.  
 

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. 
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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                                        ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ»                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ 
    

 

 


