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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί προεργασίας για 3.000 

ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, 

φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα 

στις Περιφέρειες Στερεάς  Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης.  

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τη με αριθμ. οικ. 36112/927/11-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4567/15-10-2020), Απόφαση των 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών,  

2. Τη με αριθμ. 3551/70/30-6-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,  

3. Την αριθ. πρωτ. 63433/19-10-2020 Δημόσια Πρόσκληση (Νο 13/2020) του ΟΑΕΔ με τίτλο: 

«Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που 

ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου 

Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

4. Την ανάγκη στήριξης των άνεργων νέων, οι οποίοι συνεχίζουν να πλήττονται από την 

ανεργία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για ένταξη στην αγορά εργασίας των 

Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, καθώς επίσης και αντιμετώπισης της ανεργίας και της αδυναμίας 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλούνται δαπάνες στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, 

καθώς η το Πρόγραμμα επιδοτείται σε ποσοστό 100% 

6. Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου. 

 

 

 



 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την συμμετοχή του Δήμου Δελφών στην Δημόσια Πρόσκληση Νο 13/2020 του ΟΑΕΔ και 

την υποβολή σχετικού αιτήματος για εκατόν τέσσερις  (104) θέσεις: 

Δύο θέσεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Τρείς θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών 

Μία θέση οδηγού αυτοκινήτων 

Τέσσερις θέσεις καθαριστών γραφείων – προαυλίων και άλλων χώρων 

Τρείς θέσεις οικοδόμων – κτιστών  

Εβδομήντα θέσεις γενικών καθηκόντων 

Είκοσι θέσεις υπαλλήλων γραφείου 

Μία θέση υπαλλήλου αναπαραγωγής εγγράφων  

Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Δελφών  Ευσταθίου Μαντζώρου να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος 

καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την υλοποίηση του παραπάνω 

σκοπού. 

 

        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ 

 

 


