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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 27ης/24-08-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 115/2021
ΘΕΜΑ:

Έγκριση
υποβολής
αίτησης
επέκτασης
στο
πρόγραμμα
επιχορήγησης
για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων
ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της
Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 με αριθμ. πρωτ. 42119/1507-2020 του Ο.Α.Ε.Δ.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2583/198-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το 4ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη
την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Στο πλαίσιο της 1ης Τροποποίηση της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης με
αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 και θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την
απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών 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», ο
Δήμος Βελβεντού κατέθεσε την με αριθμ. πρωτ. 21/2020/000071860333/05-08-2020
αίτηση, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 22/2020/000072002708/12-08-2020
Απόφαση του ΟΑΕΔ –ΚΠΑ2 Κοζάνης, για τρεις (3) θέσεις, προϋπολογισμού 27.000,00
€, ενώ με το αριθμ. 7283/03-09-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2 Κοζάνης
υποδείχθηκαν οι τρεις (3) μακροχρόνιοι άνεργοι- ωφελούμενοι του προγράμματος
επιχορήγησης.
Στη συνέχεια με την αριθμ. 69/2524/08-09-2020 απόφαση Δημάρχου, έγινε η
πρόσληψη των ωφελούμενων του προγράμματος από 09-09-2020 και για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, δηλ. μέχρι 08-09-2021.
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Σύμφωνα με το άρθρο 6, της ανωτέρω πρόσκλησης, ως ποσό επιχορήγησης
ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του
ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η επιχορήγηση υπολογίζεται
για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους
ημερομισθίους, το ανώτερο, μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. Για κάθε
ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό
επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Στο μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές
μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι
αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη
εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Στο ίδιο άρθρο, ως διάρκεια της επιχορήγησης
του προγράμματος, ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για
άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο Δήμος, ως
δικαιούχος, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού
12μηνου απασχόλησης. Για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, ο δικαιούχος
μπορεί να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση επέκτασης και τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες, πριν από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης.
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την υποβολή αιτήματος επέκτασης του
προγράμματος επιχορήγησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
1.
Τις διατάξεις :

του άρθρου 72 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/A’),

της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014/τ.Α’),
 της παρ. 2 περιπτ. ιη΄,του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/15-1-2021/τ.Α’).
2.
Την εγκύκλιο
ΔΙΠΠ/Φ.2.9/39/οικ.22153/11-09-2014 του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του Ν.
4275/2014.
3.
Την αριθμ. οικ. 28011/635/09-07-2020 ( ΦΕΚ 2855/13-07-2020 /τ.Β’) Κοινή
Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 28286/450/20-06-2017 (Β΄2307) Κοινής Απόφασης
των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει».
4.
Την 1η Τροποποίηση της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.
42119/15-07-2020 «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500
μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών 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».
5.
Την αριθμ. 58α/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.
6.
Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
του Δήμου Βελβεντού που είναι γραμμένες στους Κ.Α. 15.6041.01, 20.6041.01,
30.6041.01.
7.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Εγκρίνει την υποβολή αίτησης επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, στο
Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67
ετών, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 με
αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 του Ο.Α.Ε.Δ..
2.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν
για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
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Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 24 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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