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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί επιχορήγησης για την 

απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς  και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, 

όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν 

τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική 

δραστηριότητα.  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την  αριθ. πρωτ. 28286/450 ΚΥ με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, 

φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 

του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 

βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική 

δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 

2. Την αριθμ. 11/2017 (ΦΕΚ 2307/Β/7-7-2017) πρόσκληση του ΟΑΕΔ με θέμα: «Πρόγραμμα 

επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως 

αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 

3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 - 67 ετών» όπου στο κεφάλαιο 6 παρ. 2 αναφέρεται «η 

διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα 

επέκτασης για άλλους   δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο 

Δήμος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου 

απασχόλησης. Για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, ο Δήμος μπορεί να 

υποβάλλει την ανωτέρω αίτηση επέκτασης και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν 

από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης.  

3. Την αριθμ. 42119/15-7-2020 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) 1η Τροποποίηση  Δημόσιας 

Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 

8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67ετών σε α)κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα 



Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, 

όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που 

ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν 

τακτικά οικονομική δραστηριότητα». 

4. Το αριθμ. ΦΕΚ 2855/Β’/13-7-2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 

(Β΄2307) κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει». 

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

πίστωση που θα προβλεφθεί με την παρούσα απόφαση.  

6. Τις άμεσες ανάγκες του Δήμου. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την συμμετοχή του Δήμου Δελφών στην Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ και 

την υποβολή σχετικού αιτήματος για τριάντα (30) θέσεις: 

Μία θέση Τ.Ε. Μηχανολόγου 

Μία θέση γυμναστή 

Επτά θέσεις Εργατών Γενικών καθηκόντων 

Μία θέση σιδηρουργού 

Μία θέση ελαιοχρωματιστή 

Μία θέση υδραυλικού 

Μία θέση ξυλουργού 

Δύο θέσεις οικοδόμων – κτιστών 

Μία θέση εγκαταστάτη και επισκευαστή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 

Δύο θέσεις βοηθών απορριμματοφόρου 

Μία θέση καθαριστή οδών 

Μια θέση καθαριστή πάρκων – οδών κ.λ.π. 

Δύο θέσεις καθαριστή πλατειών και προαυλίων 

Δύο θέσεις ανειδίκευτων εργατών οδών - οδοστρωμάτων 

Μία θέση οδηγού με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 

Μία θέση οδηγού με άδεια οδήγησης Ε’ κατηγορίας 

Δύο θέσεις κηπουρών – ανθοκόμων 

Δύο θέσεις πλυντών αυτοκινήτων 

Μία θέση προσωπικού συνοδού ηλικιωμένων (βοήθεια στο σπίτι) 

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 



 

 


