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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 67220/09-12-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 26
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αριθ.  Απόφασης 407/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πρόγραµµα 

PROGRESS (2007-2013) 

 

Σήµερα στις 05 ∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 65539/29-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου 

∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. 

∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  29-11-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

               

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη κατά 

πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 3
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την 

«Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πρόγραµµα PROGRESS (2007-2013)»  λόγω του 

επείγοντος του θέµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για 

συζήτηση το 3
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην πρόσκληση για υποβολή 

προτάσεων στο πρόγραµµα PROGRESS (2007-2013). 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 66598/05-12-2013 σχετικό έγγραφο της 

∆ιοικητικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Αναφερόµαστε στην υπ’ αριθµ. 2013,VP/2013/010 πρόσκληση του προγράµµατος 

PROGRESS, το οποίο χρηµατοδοτεί απευθείας δραστηριότητες µε σαφή πανευρωπαϊκή διάσταση. 

Το πρόγραµµα δεν µπορεί να στηρίξει µεµονωµένα σχέδια ιδιωτών, ενώ σε αυτό µπορούν να 

συµµετάσχουν οι 28 χώρες της ΕΕ και συγκεκριµένα οι εξής κατηγορίες φορέων: 

• εθνικές αρχές 

• περιφερειακές και τοπικές αρχές 

• δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 

• εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 

• ειδικευµένοι οργανισµοί, πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα 

• ενώσεις εργοδοτών/εργαζοµένων και µη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

Στόχος του Προγράµµατος Progress αποτελεί η ενθάρρυνση νέων µορφών συνεργασίας µέσω 

συµπράξεων (partnerships) µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην αγορά εργασίας (όπως 

δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, τα 

εµπορικά επιµελητήρια, την κατάρτιση και την εκπαίδευση φορέων, κοινωνικών εταίρων, φορέων 

εργασίας πληροφοριών για την αγορά), καθώς και η αντιµετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες και 

των αστοχιών της αγοράς και η κάλυψη του χάσµατος µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Πιο αναλυτικά, η απασχόληση στην ΕΕ για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα αυξάνεται µε 

ταχείς ρυθµούς λόγω της γήρανσης του πληθυσµού, επεκτείνονται έτσι και οι υπηρεσίες ώστε να 

ανταποκριθεί καλύτερα η αγορά στις απαιτήσεις ποιότητας και τη αυξανόµενη ζήτηση για 

εξατοµικευµένη φροντίδα και επαγγελµατικές κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή η ταχεία επέκταση 

(διπλάσια, σε σύγκριση µε την υπόλοιπη οικονοµία) δείχνει ότι οι τοµείς αυτοί θα αποτελέσουν την 

βασική κινητήρια δύναµη για νέες θέσεις εργασίας στα επόµενα χρόνια. ∆ραστηριότητες που 

συµβάλλουν στην ευηµερία των οικογενειών και των ατόµων στο σπίτι, όπως οι υπηρεσίες 

φροντίδας (παιδιών και ηλικιωµένων) και των υπηρεσιών για βοήθεια στο σπίτι, που ονοµάζονται 

«Προσωπικές και Οικιακές Υπηρεσίες - ΠΟΥ» έχουν σηµαντική δυναµική στην δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης. Η ζήτηση για την παροχή αυτών των υπηρεσιών αναµένεται να αυξηθεί λόγω της 

γήρανσης του πληθυσµού σε όλα τα κράτη µέλη, σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη µείωση του 

αριθµού των δυνητικών φροντιστών σε οικογενειακό κύκλο. Κατά συνέπεια, οι νέες υπηρεσίες 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που δηµιουργήθηκαν και αποτελούν πηγή 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

 

Στόχος της πρότασης είναι η ανάλυση και η ανταλλαγή πρακτικών και σχεδίων που στοχεύουν στην 

επίτευξη της αποτελεσµατικότητας. Η αύξηση της παραγωγικότητας, η εισαγωγή των νέων 
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τεχνολογιών και η ανάπτυξη νέων δοµών εργασίας είναι απαραίτητη για το µέλλον των 

δραστηριοτήτων αυτών. Η διακρατική διάσταση του έργου και του δίκτυου που προτείνεται θα 

µπορούσε να διευκολύνει µια ευρεία κάλυψη ενδιαφερουσών πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτό. Το 

ανώτερο ποσό χρηµατοδότησης είναι EUR 250.000, ενώ  

το ποσοστό χρηµατοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια µπορεί αν είναι έως 80%. Η προθεσµία 

υποβολής των αιτήσεων η 15
η
 Ιανουαρίου 2014. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου σε σχετική σύµπραξη για την 

υποβολή πρότασης για το έργο ‘’Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την απασχόληση‘’ µε τους παρακάτω 

εταίρους:  

1. Πρόοψης Συµβουλευτική 

2. ΤΕΙ Αθήνας, τµήµα Κοινωνικής Επιστήµης 

3. ∆ήµος Λευκωσίας 

4. Frederic Πανεπιστήµιο Κύπρου, τµήµα Κοινωνικής Επιστήµης 

5. ∆ήµος Ανκόνας (Ιταλία) 

6. Πανεπιστήµιο Ανκόνας (Ιταλία) 

 

Τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος αναλυτικά θα περιλαµβάνουν: 

1. Έρευνα εκτίµησης αναγκών της αγοράς Προσωπικής φροντίδας κατ’ οίκων (Πανεπιστήµια) 

2. Ηµερίδα ανάδειξης των αποτελεσµάτων της έρευνας (Πανεπιστήµια) 

3. Τηλε-κατάρτιση σε 

a.  ηλεκτρονικούς υπολογιστές την χρήση νέων τεχνολογιών στην προσωπική φροντίδα 

κατ’ οίκων  

b. ανάπτυξη και διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚοινΣΕΠ) (∆ήµοι) 

c. πρακτικών εύρεσης εργασίας και προβολή εαυτού σε πιθανούς εργοδότες 

4. Συµβουλευτική για την ίδρυση τουλάχιστον µία κοινωνικής επιχείρησης (∆ήµοι) 

5. Συµβουλευτική εξατοµικευµένη σε τουλάχιστον 10 καταρτιζόµενους για την εύρεση 

εργασίας (∆ήµοι) 

6. Εργαστήρια ανταλλαγής καλών πρακτικών µεταξύ όλων των φορέων σε όλες τις χώρες 

(όλοι οι φορείς) 

7. Ανάπτυξη πλατφόρµας εύρεσης εργασίας σχετική µε την προσωπική φροντίδα κατ’ οίκων 

(Πρόοψης και ∆ήµος Ιλίου) 

8. Προτάσεις πολιτικής για τις µεσογειακές χώρες για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

της αγοράς (Πρόοψης) 

9. Μεσογειακό συνέδριο για την παρουσίαση αποτελεσµάτων (Ίλιον) 

Παρακαλούµε για την σχετική έγκρισή σας.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

      ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου σε σχετική σύµπραξη για την υποβολή πρότασης για 

το έργο ‘’Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την απασχόληση‘’ µε τους παρακάτω εταίρους:  

1. Πρόοψης Συµβουλευτική 

2. ΤΕΙ Αθήνας, τµήµα Κοινωνικής Επιστήµης 

3. ∆ήµος Λευκωσίας 

4. Frederic Πανεπιστήµιο Κύπρου, τµήµα Κοινωνικής Επιστήµης 

5. ∆ήµος Ανκόνας (Ιταλία) 

6. Πανεπιστήµιο Ανκόνας (Ιταλία) 
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Τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος αναλυτικά θα περιλαµβάνουν: 

1. Έρευνα εκτίµησης αναγκών της αγοράς Προσωπικής φροντίδας κατ’ οίκων (Πανεπιστήµια) 

2. Ηµερίδα ανάδειξης των αποτελεσµάτων της έρευνας (Πανεπιστήµια) 

3. Τηλε-κατάρτιση σε 

a.  ηλεκτρονικούς υπολογιστές την χρήση νέων τεχνολογιών στην προσωπική φροντίδα 

κατ’ οίκων  

b. ανάπτυξη και διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚοινΣΕΠ) (∆ήµοι) 

c. πρακτικών εύρεσης εργασίας και προβολή εαυτού σε πιθανούς εργοδότες 

4. Συµβουλευτική για την ίδρυση τουλάχιστον µία κοινωνικής επιχείρησης (∆ήµοι) 

5. Συµβουλευτική εξατοµικευµένη σε τουλάχιστον 10 καταρτιζόµενους για την εύρεση 

εργασίας (∆ήµοι) 

6. Εργαστήρια ανταλλαγής καλών πρακτικών µεταξύ όλων των φορέων σε όλες τις χώρες 

(όλοι οι φορείς) 

7. Ανάπτυξη πλατφόρµας εύρεσης εργασίας σχετική µε την προσωπική φροντίδα κατ’ οίκων 

(Πρόοψης και ∆ήµος Ιλίου) 

8. Προτάσεις πολιτικής για τις µεσογειακές χώρες για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

της αγοράς (Πρόοψης) 

9. Μεσογειακό συνέδριο για την παρουσίαση αποτελεσµάτων (Ίλιον) 

 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Σταµατόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου Ν., Βλάχου 

Β., Κουτσιανάς Π., Χρόνης Γ. & Αντωνοπούλου Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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