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Από το πρακτικό 1ο της συνεδριάσεως  

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισµού ∆ήµου ∆έλτα. 
Αριθ. Απόφ. 02/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση υποβολής Μνηµονίου Συνεργασίας για το 
έργο «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 
του Άξονα προτεραιότητας 8 : «∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού».    

Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο σήµερα την 28η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ύστερα από την αριθ. 01/24-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 
που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) µελών 
βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13), ήτοι : 
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης  
2. Γιάτσογλου Μαρία 
3. Βαφειάδου Ελένη 
4. Παπάς Αθανάσιος 
5. Κοµκούδης Αθανάσιος 
6. Σταµατάκης Σπυρίδων 
7. Καµπούτα ∆ήµητρα 
8. Μπέκας Στέλιος 
9. Μπατσιόλας Κωνσταντίνος 

10. Σιώπης Ιωάννης 
11. Σκυβαλάκη Αλεξάνδρα 
12. Χαντές Αχιλλέας 
13. Ιωαννίδης Άνθιµος 
 

 1. Πετρίδης Ανέστης 
2. Εκπρόσωπος εργαζοµένων 

 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος του ∆ήµου ∆έλτα, κα. Πετράκη 
Αλεξάνδρα. 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης 
εισηγούµενος το 2ο ηµερησίας διάταξης θέµα, είπε : 
 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 1.7633/οικ.6.1394/01-06-2011 πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του 
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για υποβολή προτάσεων στην πράξη 
«∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Άξονα 
προτεραιότητας 8 : «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού», ο Κοινωνικός 
Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου ∆έλτα θα υποβάλει Μνηµόνιο Συνεργασίας µε φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου. 
Η ανωτέρω Πρόσκληση έχει αντικείµενο τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα και γενικότερα σε κάθε είδους νοµικό 
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πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νοµίµως δραστηριότητες µε 
σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο 
καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο, µέσω της πρόσληψης ατόµων, για την 
υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. 
 
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των ανέργων ανέρχεται στους πέντε (5) µήνες. Η 
αµοιβή ανέρχεται στα 25 € / ηµέρα και θα χρηµατοδοτηθεί αποκλειστικά από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόµενου) των µισθωτών, θα καλυφθούν 
από τον ΟΑΕ∆. 
∆υνητικοί δικαιούχοι της πράξης είναι φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδίως: 

• Σωµατεία 
• Ιδρύµατα 
• Εταιρίες Αστικού ∆ικαίου 
• Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς τους 
• Επαγγελµατικές Ενώσεις 

 
Ο αριθµός των ατόµων που δικαιούται να απασχολήσει ο Κοινωνικός Πολιτιστικός 
Οργανισµός ∆ήµου ∆έλτα ανέρχεται σε 45 άτοµα. 
  
Ο Πρόεδρος πρότεινε την συνεργασία µε τη µη κυβερνητική οργάνωση «ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» για τη σύναψη του σχετικού Μνηµονίου 
Συνεργασίας 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου του 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την υποβολή Μνηµονίου Συνεργασίας του Κοινωνικού Πολιτιστικού 

Οργανισµού ∆ήµου ∆έλτα, ως συµπράττοντος φορέα, για το έργο «∆ηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Άξονα προτεραιότητας 8: 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού», σε συνεργασία µε τη µη 
κυβερνητική οργάνωση «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» το 
οποίο θα είναι υποψήφιος ∆ικαιούχος Φορέας. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισµού ∆ήµου ∆έλτα, κ. 
Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντη για την υπογραφή του Σχετικού Μνηµονίου µε τη µη 
κυβερνητική οργάνωση «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 02/2011 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 

 
            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
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