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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την 

πρόσληψη 1.200 ατόμων με αναπηρίες (ΑμΕΑ), απεξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 

αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων η ́ νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε 

κοινωνικό κίνδυνο & Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομική διευθέτηση του 

χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες.  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την αριθ. πρωτ. 64795/20-09-2017 Δημόσια πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. για υποβολή 

αιτήσεων στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης εργοδοτών με αναπηρίες (ΑμΕΑ),  

Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών 

ατόμων ή νεαρών ατόμων που  βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. 

2. Την αριθ. πρωτ. 38839/838/22-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΨ0Κ465Θ1Ω-ΨΜΜ) ΚΥΑ με θέμα: «Ειδικό 

Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με 

Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,  Αποφυλακισμένων, 

Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο 

και Πρόγραμμα Επιχορήγησης  50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου 

εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). 

3. Την αριθμ. 27354/622/06-07-2020 (ΦΕΚ 2800/Β’/13-7-2020) ΚΥΑ με θέμα: «τροποποίηση 

της υπ’αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Ειδικό 

Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με 

Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, 

Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο 

και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου 

εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμΕΑ)»(Β’ 2963)». 

4. Τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Δελφών και την 

πίστωση που θα προβλεφθεί με την παρούσα απόφαση. 

5. Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου. 



 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την συμμετοχή του Δήμου Δελφών στην Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2017 του ΟΑΕΔ και 

την υποβολή σχετικού αιτήματος για έντεκα (11) θέσεις: 

Μία θέση Τ.Ε. Μηχανολόγου 

Μία θέση Τ.Ε. βοηθού λογιστή 

Μία θέση κηπουρού – ανθοκόμου 

Μία θέση υπάλληλου γραφείου στην αναπαραγωγή εγγράφων 

Δύο θέσεις υπαλλήλων γραφείου 

Μία θέση εργάτη – υδρονομέα 

Τρείς θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων 

Δύο θέσεις καθαριστών γραφείων 

 

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη συμμετοχή θα καλυφθεί για το 

ποσοστό που απαιτείται από ιδίους πόρους, από τις σχετικές εγγραφές στον 

προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους, 2021, του Δήμου Δελφών. 

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 

 

 


