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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 29ης/14-09-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 126/2021 

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στο Πρόγραμμα Επιδότησης 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. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου 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. 2802/10-

9-2021 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 7ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Ο ΟΑΕΔ στα πλαίσια προγράμματος για την απασχόληση μακροχρόνιων 

ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, κατάρτισε πρόγραμμα επιχορήγησης με την 1η 

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 

επανοριοθετήθηκε 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». 

 Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι Δήμοι. Με δεδομένο 

ότι αφενός είναι απαραίτητη η απασχόληση διαφόρων ειδικοτήτων και αφετέρου ότι το 

πρόγραμμα επιδοτεί τις νέες θέσεις εργασίας, προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου με 

την κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 

Με τις διατάξεις της περίπτ. ιθ, παρ. 2, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 

/03-03-1994/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,   εξαιρείται από τις διαδικασίες 

ΑΣΕΠ το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που καταρτίζεται από 

τον ΟΑΕΔ.  
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 Με τις διατάξεις  της παρ.3 του άρθρου 8 του ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-

2014/τ.Α’) προστέθηκε  στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α'280), 

όπως ισχύει, περίπτωση σύμφωνα με την οποία  «εξαιρείται από τη διαδικασία 

έγκρισης της ανωτέρω ΠΥΣ, το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού 

προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ». 

Δεδομένου ότι, τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα απασχολούνται σε στοχευμένα 

προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας, χωρίς η απασχόληση αυτή να συνιστά 

στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες τους, αυτή, δεν εντάσσεται 

στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η έγκριση της 

Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.  

 Τέλος, σύμφωνα με την προκήρυξη, η πρόσληψη θα γίνεται μετά από  πρόταση 

του ΟΑΕΔ, μέσα από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων και 

προτείνεται η υποβολή αιτήματος για πρόσληψη  από το Δήμο μας συνολικά τριών (3) 

ατόμων, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: 

 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων 

Ταξινομητές εγγράφων & φακέλων  1 

Καθαριστές πάρκων, οδών κλπ 1 

Εργάτες κατασκευών-οικοδομών 1 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις : 

• του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 

4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος 

Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας 

δημοτικής αρχής, δηλ. από 01/09/2019, 

• την περίπτ. ιθ, παρ. 2, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 /03-03-

1994/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, 

• την παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014/τ.Α’), 

• την ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει. 

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. 28286/450/20-06-2017 (ΦΕΚ 2307/07-07-2017/τ.Β΄) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και 

οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του 

ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 

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

οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ηλικίας 55-67 ετών», η 

οποία τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. οικ. 28011/635/09-07-2020 ( ΦΕΚ 

2855/13-07-2020 /τ.Β’). 

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.  Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

του Δήμου Βελβεντού που είναι γραμμένες στους Κ.Α. 10.6041.01, 20.6041.01 και 

30.6041.01 για τακτικές αποδοχές και τους κωδικούς 10.654.02, 20.654.01 και 

30.654.01 για εργοδοτικές εισφορές με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 

2022. 

6. Την πρόσληψη στη βάση των κενών θέσεων ΙΔΟΧ του Ο.Ε.Υ.   

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για τα εξής: 

1.- Την διατύπωση καταρχήν πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Βελβεντού στο 

Πρόγραμμα Επιδότησης για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 
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ετών, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 με 

αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 του Ο.Α.Ε.Δ., για την πρόσληψη  συνολικού αριθμού 

τριών (3) ατόμων και την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην τοπική υπηρεσία του 

ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2 Κοζάνης, για τις ανωτέρω, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες. 

2.-Την  επιδοτούμενη πρόσληψη των ανωτέρω ειδικοτήτων για 12 μήνες, με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου στη βάση κενών θέσεων ΙΔΟΧ του Ο.Ε.Υ. του Δήμου 

Βελβεντού.  

3.-Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που θα 

απαιτηθούν για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.  

 

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.-Διατυπώνει καταρχήν πρόθεση συμμετοχής του Δήμου Βελβεντού στο 

Πρόγραμμα Επιδότησης 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., για την πρόσληψη  συνολικού αριθμού 

τριών (3) ατόμων και την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην τοπική υπηρεσία του 

ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2 Κοζάνης, για τις ανωτέρω, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες. 

2.-Την  επιδοτούμενη πρόσληψη των ανωτέρω ειδικοτήτων για 12 μήνες, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη βάση κενών θέσεων ΙΔΟΧ του Ο.Ε.Υ. του 

Δήμου Βελβεντού.  

3.-Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που θα 

απαιτηθούν για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.  

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 126 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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