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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  4ης/2021  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 36 

 

 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα 
επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την  απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών». 
 

Σήμερα την  7η  του μήνα  Απριλίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  19:30,  συνήλθε σε 

τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν 

της με αριθ. πρωτ.: 5854/02-04-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  22-02-2021, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα τρία (33) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη   22. Ε. Θερμού 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης  32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  
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Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Μεταβολές:  

-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Λήψη 

απόφασης περί  ορισμού  αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου» (σχετ: 17/2021 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ). 2)  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 

αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση». 

- Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

 ΕΗΔ  και 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους  

στο τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως 8
ο
 & 9

ο
 θέμα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως 

τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Ν. Δαουάχερ, Β.Παντελάρος  και Η. Βαρυτιμιάδης, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

πριν τη ψήφιση του  1
ου

  θέματος της Η.Δ. 

Η δημοτική σύμβουλος  κα Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά  τη ψήφιση του 6
ου

  θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Δ. Τσατσαμπάς, Ε. Πετούσης και Μ. Χουδελούδης,  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

πριν τη ψήφιση του  9
ου

 (2
ου

 ΕΗΔ)  θέματος.. 

 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 3

ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος   

την από 01-04-2021 εισήγηση της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού &  Διοικητικών Υπηρεσιών, στην  οποία  

αναφέρονται τα εξής: 

  
Σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

Με την αριθμ. Πρωτ. οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017/τ. Β')ΚΥΑ καταρτίστηκε 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 για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων.  

Στη συνέχεια με την με αρ. 11/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθμ.42119/2020 Απόφαση(ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52)κλήθηκαν οι παραπάνω φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση 

υπαγωγής - εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 

(www.oaed.gr).  

Το ποσό επιχορήγησης ορίστηκε στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του 

ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος 

συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.  

Για την πρόσληψη των μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίστηκε στους δώδεκα (12) μήνες με 

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

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης. 

 

Επίσης, με τις διατάξεις  της παρ.3 του άρθρου 8 του ν.4275/2014 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 
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τούτου δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 

ΔΙΠΠ/Φ.2.9/39/οικ.22153/11.09.2014). 

 

Τέλος, στην ανωτέρω υπ΄ αρ. 11/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, προβλέφθηκε ότι η  πρόσληψη γίνεται 

έπειτα από συγκεκριμένη διαδικασία αναζήτησης και υπόδειξης μακροχρόνια ανέργων από τον ΟΑΕΔ. Με την λήξη 

της προθεσμίας για την πρόσληψη ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην έκδοση 

εγκριτικής απόφασης.  

 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό ήδη υλοποιείται από την 

Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου μας με ιδιαίτερη μάλιστα επιτυχία και προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία 

επανένταξης στην αγορά εργασίας σε ευάλωτες ηλικιακά ομάδες ανέργων της περιοχής μας για την κάλυψη των 

ευαίσθητων τομέων του Δήμου (Δημοτική Συγκοινωνία, Καθαριότητα, Πράσινο) παρακαλούμε για την λήψη 

απόφασης για την έγκριση ή μη της κατάθεσης αίτησης υπαγωγής του Δήμου στο ως άνω πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για 

την πρόσληψη καταρχήν 8 ατόμων, ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ΄ ΚΑΤ/ΡΙΑΣ 6 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 8 

 

Η μηνιαία δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει στο ποσό των 8.577,00 € πλέον 

εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 2.223,27 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού της 

επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041 και Κ.Α. 15.6054.0001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου, οικον. έτους 2021. Ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στους Επικεφαλής των παρατάξεων και στους συμμετέχοντες  Δημοτικούς 

Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος. 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας,  

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη: 

την από 23-3-2021  εισήγηση της Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, 

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων δημοτικών Συμβούλων,  

 

Επί συμμετεχόντων (30) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (30) ψηφισάντων, το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 
 

Την υποβολή αίτησης υπαγωγής του Δήμου Χαϊδαρίου στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που αφορά στην 

απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» για την πρόσληψη καταρχήν οκτώ (8) ατόμων με τις κάτωθι 

ειδικότητες: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ΄ ΚΑΤ/ΡΙΑΣ 6 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 8 
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Η μηνιαία δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει στο ποσό των 8.577,00 € πλέον 

εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 2.223,27 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού της 

επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041 και Κ.Α. 15.6054.0001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου, οικον. έτους 2021. Ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  08-04-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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