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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  638/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 31/26-10-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας (προσέλευση στην υπ’ αρ. 631 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7)  Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10)  
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) 
Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αρ. 631 απόφαση), 22) Σπίνος 
Γεώργιος, 23)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος,  
5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Υπογραφή Συµφωνητικού Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.  ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος και πρόεδρος της δηµοτικής επιχείρησης Κ.Ε.Κ. ∆ήµου 
Καλαµάτας κ. Μπασακίδης, αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 23901/17-10-2007 εισήγησή 
του, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«Κ. Πρόεδρε, 
 
Παρακαλούµε στην επόµενη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας να 
εισάγεται σαν θέµα την υπογραφή Συµφωνητικού Συνεργασίας µεταξύ της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης ΚΕΚ ∆ήµου Καλαµάτας και του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Με την υπ΄ αριθµό 185968/25-09-2006 Απόφαση του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής 
Προστασίας εγκρίθηκε πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» που ανήκει στο Έργο «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ειδικών 
Μειονεκτουσών Οµάδων (Φυλακισµένοι, Μακροχρόνια Άνεργοι Άνω των 45 Ετών, 
Οροθετικοί)». 
 
Το ΚΕΚ είχε λάβει µέρος στον διαγωνισµό που είχε προκηρύξει το Υπ.  Απασχόλησης µε Αριθµό 
∆ιακήρυξης 06/2005 και ανάµεσα στις υποχρεώσεις του διαγωνισµού ήταν να υλοποιηθούν και 
∆ράσεις Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) από άλλον Φορέα. Ο ∆ήµος 
Καλαµάτας έχοντας τις νόµιµες προϋποθέσεις ανέλαβε το Έργο αυτό και υπεγράφη το µε Αρ. 
Πρωτ. 4913/03-03-2006 Συµφωνητικό Συνεργασίας. 
 
Ο Προϋπολογισµός για τις ∆ράσεις ΣΥΥ είναι 23.375,00 €. 
 
Συνηµµένα σας αποστέλλουµε: 
α) το υπογεγραµµένο Συµφωνητικό Συνεργασίας που κατατέθηκε µαζί µε την πρόταση και 
β) Σχέδιο οριστικού Συµφωνητικού Συνεργασίας που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Υπουργείου Απασχόλησης. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι. Εγκρίνει την υπογραφή Συµφωνητικού Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας για την 
υλοποίηση του προγράµµατος «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» που 
ανήκει στο έργο «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών 
Οµάδων (Φυλακισµένοι, Μακροχρόνια Άνεργοι Άνω των 45 Ετών, Οροθετικοί)», το 
κείµενο του οποίου έχει ως εξής: 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Σήµερα, την . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  µεταξύ  

Πρώτον. Του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου Καλαµάτας  (ΚΕΚ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) που εδρεύει στην Καλαµάτα οδός Θουκυδίδου αριθ. 2 µε Α.Φ.Μ. 
090175183 ∆.Ο.Υ Καλαµάτας και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. 
Νικόλαο Μπασακίδη και  

 
∆εύτερον. Του ∆ήµου Καλαµάτας που λειτουργεί ως Φορέας Παροχής 

Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.)  που  εδρεύει στην Καλαµάτα 
οδό Αριστοµένους και αριθ. 28  µε Α.Φ.Μ. 090020775 ∆.Ο.Υ Καλαµάτας και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα, 

 
Συµφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 
1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων έχει αναλάβει την υλοποίηση του Σχεδίου 

Ολοκληρωµένης Παρέµβασης (Υποέργο) µε τίτλο « ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ » στα πλαίσια του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (Μακροχρόνια Άνεργοι)», που 
συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς πόρους, του Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ σύµφωνα µε την Σύµβαση µε ηµεροµηνία 
15/12/2006  που υπεγράφη µεταξύ του Κ.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

2. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων «∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» αναλαµβάνει την 
υλοποίηση του µέρους του ως άνω Σχεδίου /Υποέργου που αφορά στην παροχή 
Συνοδευτικών  Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, για συνολικά είκοσι (20) ωφελούµενους 
(Μακροχρόνια Άνεργους). 

3. Το µέρος του εν λόγω Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης/Υποέργου που 
αφορά στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) θα υλοποιηθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αρ. 11810/18-6-2002 (ΦΕΚ 785/26-6-2002) ΚΥΑ, όπως 
ισχύει, τις διατάξεις του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του Έργου, την αντίστοιχη 
κατατεθειµένη από τον ανάδοχο (Κ.Ε.Κ.) τεχνική προσφορά η οποία αποτυπώνεται στο 
Τεχνικό Παράρτηµα Υποέργου και στην παραπάνω Σύµβαση. Ειδικότερα: 
α) Οι ενέργειες/ υπηρεσίες που θα αναληφθούν από τον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. στο πλαίσιο του ως 
άνω Σχεδίου περιγράφονται στον «Πίνακα Κατανοµής Προϋπολογισµού και Χρονικής 
Εξέλιξης της υλοποίησης ανά Ενέργεια και Φορέα», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος του παρόντος : 

Περιγραφή 

Ενέργειας 

ΚΕΚ ΦΠΣΥΥ Χρονοδιάγραµµα 

Εξέλιξης 

Φάση προετοιµασίας  Χ Χ 
από 19/11 έως 

19/12/07 
Ενέργειες ΣΥΥ β΄ κατηγορίας: ευαισθητοποίηση 
του κοινωνικού συνόλου, δηµοσιότητα, ενηµέρωση του 
συνολικού πληθυσµού της οµάδας στόχου 

Χ 1 Χ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / 07 

Ενέργειες ΣΥΥ α΄ κατηγορίας: Προσέγγιση – 
ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των 
ωφελούµενων, ώστε να συµµετάσχουν στη διαδικασία 

- Χ 
από 19/11 έως 

19/12/07 

                                           
1 Η συµβολή του ΚΕΚ είναι επικουρική.  
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Περιγραφή 

Ενέργειας 

ΚΕΚ ΦΠΣΥΥ Χρονοδιάγραµµα 

Εξέλιξης 

ένταξης 

Α΄ φάση Κατάρτισης  Χ - 
από 19/11 έως 

19/12/07 

Ενέργειες ΣΥΥ α΄ κατηγορίας: διερεύνηση των 
ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων 
των χρηστών, συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη 
της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες, καλλιέργεια 
ικανοτήτων για οµαδική εργασία και επίλυση διαφορών 
στον εργασιακό χώρο κ.ο.κ. 

- Χ 
από 19/11 έως 

19/12/07 

Β΄ φάση Κατάρτισης  Χ - 
από 20/12/2007έως 

19/4/2008 

Ενέργειες ΣΥΥ α΄ κατηγορίας: ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων, τεχνικές ανεύρεσης εργασίας 
και εισαγωγή στο απαιτούµενο εργασιακό ήθος, 
σύνταξη βιογραφικού, παρουσίαση εαυτού, 
προετοιµασία για συνέντευξη µε τον εργοδότη, 
προσοµοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά., 
υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και ιδιαίτερα της 
γυναικείας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού 
σχεδίου για τη δηµιουργία επιχειρήσεων), υποστήριξη 
των καταρτιζοµένων για ένταξη στην αγορά εργασίας 
µέσω των δράσεων του ΟΑΕ∆ που αφορούν 
επιχορηγούµενες νέες θέσεις εργασίας, 
αυτοαπασχόληση, ενίσχυση της συνεταιριστικής – 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εξειδικευµένος 
επαγγελµατικός προσανατολισµός, καθώς και η 
περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν 
υφισταµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων, 
παρακολούθηση των ωφελούµενων κατά τη διάρκεια 
κατάρτισής τους 

- Χ 
από 20/12/2007έως 

19/4/2008 

Ενέργειες ΣΥΥ β΄ κατηγορίας: Ανάπτυξη δικτύων 
µε επιχειρήσεις, ενεργοποίηση εθελοντών, ενεργός 
συµµετοχή των ωφελούµενων στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, διοργάνωση 
ηµερίδων / συνεδρίων, συλλογή, δηµιουργία και 
διανοµή έντυπου ενηµερωτικού υλικού, αναζήτηση και 
διάχυση πληροφοριών µέσω διαδικτύου, ανακοινώσεις 
και δηµοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ, 
συνεργασία µε τοπικούς φορείς, συµµετοχή των 
φορέων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα 

Χ 2 Χ 
από 1/12/2007 έως 

30/5/2008 

Στήριξη, παρακολούθηση επαγγελµατικής 
πορείας, προώθηση ωφελουµένων 

Χ Χ 

από 20/4/2008 έως 
31/12/2008  Ξεκινούν 

µετά το πέρας του 
Σχεδίου.  

Ενέργειες ΣΥΥ α΄ κατηγορίας: Μετεργασιακή 
παρακολούθηση 

 Χ 
από 20/4/2008 έως 

31/5/2008 
 

                                           
2 Η συµβολή του ΚΕΚ είναι επικουρική.  
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β) Στο πλαίσιο παροχής των παραπάνω Υπηρεσιών ο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. δεσµεύεται να διαθέσει 
το κάτωθι στελεχιακό δυναµικό: 

 

Ονοµατεπώνυµο 
Στελέχους 

Ειδικότητα Καθήκοντα στο 
πλαίσιο του 

Σχεδίου 

Απασχόληση 
(α/µήνες)  

ΝΑΥΣΙΚΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 
Κοινωνική 

Λειτουργός 
Υπεύθυνος 

ΦΠΣΥΥ 
10 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 

Κοινωνική 
Λειτουργός 

1ο Στέλεχος ΣΥΥ 3,5 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ 
Κοινωνική 

Λειτουργός 
2ο Στέλεχος ΣΥΥ 3,5 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

Ψυχολόγος 3ο Στέλεχος ΣΥΥ 3 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η 

Υπάλληλος 
Γραφείου 

∆ιοικητικό 
προσωπικό 

8 

 
γ) Επίσης, οι µέθοδοι και τεχνικές παροχής των Σ.Υ.Υ. είναι οι ακόλουθες: 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Προσέγγιση – ενηµέρωση – 
ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση 

των ωφελούµενων ώστε να 
συµµετάσχουν στη διαδικασία 

ένταξης 

ΟΜΑ∆ΙΚΗ 

Είναι καλό η ενέργεια να υλοποιηθεί 
οµαδικά, ώστε να βιωθούν καλύτερα 
οι ανάγκες της οµάδας στις ενέργειες 
που θα ακολουθήσουν.  

Συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, όπως τόνωση 

αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της 
κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
δηµόσιες υπηρεσίες, καλλιέργεια 

ικανοτήτων για οµαδική εργασία και 
επίλυση διαφορών στον εργασιακό 

χώρο κ.ο.κ. 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΜΑ∆ΙΚΗ 

Η ενέργεια αυτή είναι ίσως η πιο 
σηµαντική και θα πρέπει τουλάχιστον 
οι µισές συνεδρίες να είναι ατοµικές, 
καθόσον πρέπει να υπάρχει κατά 
πρόσωπο επικοινωνία µε το Στέλεχος 
ΣΥΥ. Υπάρχουν όµως και θέµατα που 
άπτονται της κοινωνικότητας, οπότε 
επιβάλλεται η οµαδική συνεδρία, 
προκειµένου να µπορούν να 
εφαρµοστούν και τεχνικές οµαδικού 
χαρακτήρα.  

`Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ΟΜΑ∆ΙΚΗ 
Η φύση της ενέργειας αυτής 
επιβάλλει την επιλογή της οµαδικής 
συνεδρίας.  

∆ιερεύνηση των ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων, κλίσεων και 

ενδιαφερόντων των χρηστών 

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

Απαιτείται και οµαδική συνεδρία κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα γίνει 
συµπλήρωση των ψυχοµετρικών 
εργαλείων, τα αποτελέσµατα όµως 
των οποίων (για κάποιες οµάδες 
ωφελουµένων) θα πρέπει να 
αναλυθούν σε συζήτηση µεταξύ του 
στελέχους ΣΥΥ και του ωφελουµένου 
(ατοµική).  
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας 
και ιδιαίτερα της γυναικείας (βοήθεια 

στην εκπόνηση επιχειρησιακού 
σχεδίου για τη δηµιουργία 

επιχειρήσεων) 

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

Οι οµαδικές συνεδρίες έχουν στόχο 
την ενηµέρωση για την αγορά 
εργασίας, για τα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα κ.λπ.. Μετά θα πρέπει 
να υπάρξει ατοµική συνεδρία για µια 
πιο επικεντρωµένη βοήθεια στην 
εκπόνηση του συγκεκριµένου 
επιχειρησιακού σχεδίου. 

Υποστήριξη των καταρτιζοµένων για 
ένταξη στην αγορά εργασίας µέσω 

των δράσεων του ΟΑΕ∆ που 
αφορούν επιχορηγούµενες νέες 

θέσεις εργασίας, αυτοαπασχόληση, 
ενίσχυση της συνεταιριστικής – 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

Απαιτείται και οµαδική συνεδρία κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα 
ενηµερωθούν όλοι για τα 
προγράµµατα του ΟΑΕ∆, τη 
δηµιουργία επιχειρήσεων κ.λπ., αλλά 
θα ακολουθήσει και συζήτηση 
µεταξύ του στελέχους ΣΥΥ και του 
ωφελούµενου (ατοµική), 
προκειµένου να επικεντρωθεί η 
δράση στις εξατοµικευµένες ανάγκες 
του συγκεκριµένου ωφελούµενου. 

Εξειδικευµένος επαγγελµατικός 
προσανατολισµός, καθώς και 

περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη 
τυχόν υφισταµένων επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων 

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

Είναι καλό να προηγηθεί η οµαδική 
συνεδρία έτσι ώστε να περιγραφούν 
σε όλους οµάδες επαγγελµάτων 
κ.λπ. Αντενδείκνυται όµως οι συνεχείς 
οµαδικές συνεδρίες και για το λόγο 
ότι οι επιρροές από τους υπολοίπους 
της οµάδας είναι πιθανό να 
δυσχεράνουν τη διαδικασία, αλλά και 
για να υπάρξει επαρκής 
προσδιορισµός των ιδιαιτέρων 
χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου 
ατόµου και τα αποτελέσµατα της 
ενέργειας να είναι πράγµατι 
ρεαλιστικά.  

Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η 
εισαγωγή στο απαιτούµενο 
εργασιακό ήθος, η σύνταξη 
βιογραφικού, η παρουσίαση 
εαυτού, η προετοιµασία για 

συνέντευξη µε τον εργοδότη, η 
προσοµοίωση σε εργασιακό 

περιβάλλον κ.ά. 

ΟΜΑ∆ΙΚΗ 

Η φύση της ενέργειας είναι απόλυτα 
κοινωνική και εξάλλου οι τεχνικές που 
θα πρέπει να εφαρµοστούν (π.χ. 
παίξιµο ρόλων) απαιτούν ικανό 
αριθµό ατόµων. 

Παρακολούθηση των 
επωφελούµενων τόσο, κατά τη 

διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και 
κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην 

αγορά εργασίας 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΜΑ∆ΙΚΗ 

Από τη µια τα προβλήµατα που 
µπορεί να προκύψουν από την 
ένταξη των ωφελουµένων σε 
ενεργητικές απασχόλησης µπορεί να 
είναι ποίκιλλα και ετεροειδή ως προς 
τα χαρακτηριστικά τους και θα 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

πρέπει να αντιµετωπιστούν 
αυτόνοµα, προκειµένου να υπάρχει 
αποτελεσµατικότητα. Ωστόσο, είναι 
και καλό να υπάρχει οµαδική 
συνεδρία η οποία θα βοηθήσει στην 
ανταλλαγή εµπειριών µε τα 
αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα.  

4. Οι ενέργειες της Πρώτης Κατηγορίας των Σ.Υ.Υ ενσωµατώνονται στο ηµερήσιο 
πρόγραµµα Κατάρτισης του Σχεδίου και υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στην οδό Θουκυδίδου2, Καλαµάτα. 

5. Ο ΦΠΣΥΥ δεν έχει καµία οικονοµική υποχρέωση προς τους ωφελούµενους. 
6. Ο Φ.Π.Σ.Υ.Υ για την παροχή όσων περιγράφονται στην παρ. 3 του παρόντος 

θα λάβει ως αµοιβή από το Κ.Ε.Κ. συνολικά το ποσό των είκοσι τριών χιλ. τριακοσίων 
εβδοµήντα πέντε € (23.375,00€) ευρώ. Για κάθε µία από τις πληρωµές που 
περιγράφονται στην παρ. 7 του παρόντος θα εκδώσει αντίστοιχο Τ.Π.Υ., Α.Π.Υ. ή όποιο 
άλλο σχετικό παραστατικό σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.  

7. Η πληρωµή του Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» από το Κ.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ έχει ως εξής: 
Η Πρώτη ∆όση ύψους 40% της ως άνω συµφωνηθείσας αµοιβής καταβάλλεται από το 
Κ.Ε.Κ στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. πριν την υποβολή από το Κ.Ε.Κ προς την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών ΕΚΤ του αιτήµατος καταβολής της 
∆εύτερης ∆όσης χρηµατοδότησης του Υποέργου. 
Η ∆εύτερη ∆όση ύψους 40% της ως άνω συµφωνηθείσας αµοιβής καταβάλλεται από 
το Κ.Ε.Κ στον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. πριν την υποβολή από το Κ.Ε.Κ προς την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών ΕΚΤ του αιτήµατος καταβολής της 
Τρίτης ∆όσης χρηµατοδότησης του Υποέργου. 
Η Τελευταία ∆όση που αφορά στην καταβολή του τελικού (υπόλοιπου) κόστους των 
ενεργειών Σ.Υ.Υ, καταβάλλεται από το Κ.Ε.Κ στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ µετά την παραλαβή από το 
Κ.Ε.Κ. του 100% του φυσικού αντικειµένου Σ.Υ.Υ. και πριν την υποβολή από το Κ.Ε.Κ προς 
την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του αιτήµατος καταβολής της Τελευταίας ∆όσης 
χρηµατοδότησης του Υποέργου.  

8. Τροποποίηση του οικονοµικού αντικειµένου του ΦΠΣΥΥ πραγµατοποιείται: 
- στην περίπτωση που ξεκινήσουν το Σχέδιο λιγότεροι ωφελούµενοι από τους 

προβλεπόµενους. Π.χ. αν τα εγκεκριµένα άτοµα ήταν 20 και ξεκίνησαν 19 άτοµα, τότε 
αφαιρείται το 1/20 του εγκεκριµένου π/υ του ΦΠΣΥΥ 

- στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί ο ελάχιστος αριθµός συνεδριών στο 
σύνολο του Σχεδίου (100 συνεδρίες για ένα Σχέδιο µε 20 ωφελούµενους). Τότε, 
αφαιρείται το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί, σύµφωνα µε την κατανοµή του 
προϋπολογισµού, στις ενέργειες ΣΥΥ α’ κατηγορίας. 

- στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί µέρος των δράσεων ΣΥΥ β’ κατηγορίας 
που έχουν συµφωνηθεί. Τότε η αµοιβή του Φ.Π.Σ.Υ.Υ µειώνεται κατά το κόστος των 
ανεκτέλεστων ενεργειών ΣΥΥ β’ κατηγορίας, σύµφωνα µε την περιγραφή των δράσεων 
και την κατανοµή του προϋπολογισµού που δηλώνεται στο παρόν συµφωνητικό 
συνεργασίας του ΚΕΚ µε το ΦΠΣΥΥ. 

9. Ο Υπεύθυνος Σ.Υ.Υ ορίζεται από τα Φ.Π.Σ.Υ.Υ. και είναι υπεύθυνος, σε 
συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Ειδικών Οµάδων του Κ.Ε.Κ., για το σχεδιασµό, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση των παρεχοµένων Σ.Υ.Υ., η επαγγελµατική 
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εµπειρία και τα προσόντα του πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους όρους του αρ. 9 Α.2 
της υπ’ αρ. 112810/18-6-2002 ΚΥΑ για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενεργειών παροχής Σ.Υ.Υ. 

10. Το Κ.Ε.Κ και ο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. ορίζουν τους: 

 Παναγιώτης Φουρναράκης – Υπεύθυνος Υποέργου 

 Μαρία Χελά – Υπεύθυνος Υλοποίησης Σχεδίου Ολοκλ. Παρέµβασης  

 Νικόλαος Φίσκιλης - Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος,  

 Ναυσικά Φράγκου - Υπεύθυνος Φ.Π.Σ.Υ.Υ. και 

 Χαρίκλεια Σκιά - Υπεύθυνη Προώθησης στην Απασχόληση του ΚΕΚ 

ως µέλη της «Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας» του Σχεδίου. Η εν λόγω Επιτροπή 
θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε αντικείµενο την πορεία υλοποίησης του 
Σχεδίου και θα τηρεί σχετικά πρακτικά. Ως υπεύθυνος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. 
Παναγιώτης Νικ. Φουρναράκης που είναι και ο υπεύθυνος του Υποέργου. 

11. Ο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. αναλαµβάνει την δέσµευση να διατηρεί Ατοµικό Φάκελο στον 
οποίο θα αποτυπώνεται η πορεία του κάθε ωφελούµενου και θα ενηµερώνεται σε κάθε 
Συµβουλευτική Συνάντηση (Συνεδρία). Επίσης θα πρέπει να διατηρεί «Μητρώο 
Ωφελουµένων» σε ηλεκτρονική µορφή και να τους παρέχει υπηρεσίες στήριξης 
τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάµηνο που ακολουθεί την ένταξή τους σε οποιαδήποτε 
πολιτική.  

12. Επίσης ο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Κ.Ε.Κ. 
στοιχεία για την φυσική εξέλιξη των ενεργειών παροχής Σ.Υ.Υ που έχει αναλάβει στο 
πλαίσιο του παρόντος. Επίσης διευκολύνει το έργο του οριζόµενου από το Κ.Ε.Κ. 
Υπευθύνου του Σχεδίου/Υποέργου, καθώς και των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ στις περιπτώσεις ελέγχου 
της ορθής εφαρµογής του Σχεδίου. Σηµειώνεται ότι την ευθύνη έναντι της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ όσον αφορά 
την ορθή εκτέλεση των ενεργειών Σ.Υ.Υ. του Σχεδίου έχει εξολοκλήρου το Κ.Ε.Κ. 

 
Αυτά συµφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν οι δύο συµβαλλόµενοι.  
Για κάθε διαφορά την ευθύνη έχουν τα αρµόδιά δικαστήρια. Το παρόν συντάχθηκε σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα και δόθηκε στον καθένα συµβαλλόµενο από δύο για το αρχείο 
τους και την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 

 

                               Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  
 
 «Κ.Ε.Κ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»                          «∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                 
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 
 
 
 

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή του 
συµφωνητικού συνεργασίας και για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

4. Γουρδέας Ανδρέας  

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

16. Μπάκας Ιωάννης 

17. Μπασακίδης Νικόλαος 

18. Οικονοµάκου Μαρία  

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Ράλλης Γεώργιος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

23. Τσερώνης Κων/νος 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 13 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


