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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 255/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 

55-67 ΕΤΩΝ 
 
Σήμερα Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε δια 

ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή 
νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, και σε εφαρμογή 

της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της 59ης Εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 12.142/2-9-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 

όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 

Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  

6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 
 

1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 
 

            Ο Πρόεδρος και το μέλος  κ. Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα 
υπόλοιπα μέλη με τηλεδιάσκεψη. 

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
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            Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  

1. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β΄ 
Φάση».  

2. Έγκριση του 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
της μελέτης: «Τροποποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου 

της  "Άνω Εστίας"». 
 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

        κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν 
σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 
133), και να ληφθούν  σχετικές αποφάσεις.  

   
 
       Ο Πρόεδρος  αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 

σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
11.078/9-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:   
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του 
Ο.Α.Ε.Δ., ηλικίας 55 ως 67 ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., για την απασχόλησή 
τους στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) όπως ισχύει, 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις 
αυτών κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) όπως ισχύει. Με 
την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
για την υλοποίηση του προγράμματος. (παρ.6 άρθρο 74 Ν.3863/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
79 του Ν.4478/17). Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 
(ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β') με την οποία καταρτίζεται 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 τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων 
εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε κάθε 
είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου 
τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 
(Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. (άρθρο 
1 ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Α 
της ΚΥΑ οικ. 28011/635/09.07.2020 (ΦΕΚ 2855/13.07.2020 τεύχος Β’) 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν.3863/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 παρ. 6 του ν. 
3996/2011 (170 Α'), είναι δυνατή η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για εργασία στο 
Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α'), στους Οργανισμούς 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-51-επαναοριοθέτηση-του-δημόσιου-τ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-14-έκταση-εφαρμογής-τρόπος-πρόσλ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-74-ρύθμιση-θεμάτων-εργασιακών-σχέ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-79-απασχόληση-ανέργων-ηλικίας-55-ως-67/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-79-απασχόληση-ανέργων-ηλικίας-55-ως-67/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_oik-28286__450__20-06-2017_fek_2307__07-07-2017_teyxos_b/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_oik-28286__450__20-06-2017_fek_2307__07-07-2017_teyxos_b/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-51-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-1-αντικείμενο-προγράμματος-στόχ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-1-αντικείμενο-προγράμματος-στόχ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/377943/
https://dimosnet.gr/blog/laws/377943/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-74-ρύθμιση-θεμάτων-εργασιακών-σχέ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-51-επαναοριοθέτηση-του-δημόσιου-τ/
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 

Τα 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 οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 
βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως πιστοποιημένοι χρήστες 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης 
(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την «Αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα. Η αίτηση είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). (παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ 
οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Ε 
της ΚΥΑ οικ. 28011/635/09.07.2020 (ΦΕΚ 2855/13.07.2020 τεύχος Β’)  

Οι δυνητικά δικαιούχοι του άρθρου 4, οι οποίοι έχουν υποχρέωση τήρησης του ν. 4270/2014, οφείλουν να 
έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να 
απασχολήσουν τους ωφελούμενους. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλουν συνημμένα 
και τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης, 
ειδάλλως δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Η δαπάνη αυτή, για τους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατ' έτος εντός του τιθέμενου δημοσιονομικού στόχου. (παρ. 1 
άρθρο 5 ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. Ε της ΚΥΑ οικ. 28011/635/09.07.2020 (ΦΕΚ 2855/13.07.2020 τεύχος Β’). 

Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού προσδιορίζεται η 
ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα. (παρ. 1 
άρθρο 14 ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β') 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την 
αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων 
που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις 
παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 
εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις. (παρ. 2 άρθρο 6 ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 
2307/07.07.2017 τεύχος Β'). 

Στην περίπτωση έκδοσης εγκριτικής απόφασης, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα 
οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης 
υπαγωγής που έχει υποβάλει η επιχείρηση όπως π.χ. ο αιτούμενος αριθμός ατόμων (νέες θέσεις εργασίας), 
στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης και θα αποστέλλεται με e-mail στην δικαιούχο επιχείρηση. (παρ. 2 
άρθρο 5 ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β'). 

Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν 
στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον άνω των δώδεκα (12) μηνών. (παρ.2 άρθρο 4 ΚΥΑ οικ.28286/450/20-6.2017(ΦΕΚ.2307/Β/7-7-
17).  
 
Επισημαίνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με 
συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια 
Πρόσκληση. (παρ. 2 άρθρο 4 ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β') 

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 για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) 
ημέρες ασφάλισης. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες 
πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποδοχές και η ασφάλιση 
των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Τα ανωτέρω 
ισχύουν και για τους ενταγμένους κατά τη δημοσίευση της παρούσας δικαιούχους με τους περιορισμούς 
της παρ. 2 του άρθρου 2. (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Α της ΚΥΑ οικ. 66837/1486/17.12.2018 (ΦΕΚ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-διαδικασία-υπαγωγής-δικαιούχω/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-διαδικασία-υπαγωγής-δικαιούχω/
https://dimosnet.gr/blog/laws/377943/
https://dimosnet.gr/blog/laws/377943/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-διαδικασία-υπαγωγής-δικαιούχω/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-διαδικασία-υπαγωγής-δικαιούχω/
https://dimosnet.gr/blog/laws/377943/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-14-τελικές-διατάξεις-6/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-14-τελικές-διατάξεις-6/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-6-ποσό-και-συνολική-διάρκεια-του/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-6-ποσό-και-συνολική-διάρκεια-του/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-διαδικασία-υπαγωγής-δικαιούχω/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-διαδικασία-υπαγωγής-δικαιούχω/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-4-δικαιούχοι-ωφελούμενοι-και-προ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-4-δικαιούχοι-ωφελούμενοι-και-προ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-4-δικαιούχοι-ωφελούμενοι-και-προ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/240810/
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5764/20.12.2018 τεύχος Β’) και την παρ. ΣΤ της ΚΥΑ οικ. 28011/635/09.07.2020 (ΦΕΚ 2855/13.07.2020 
τεύχος Β’).  

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες 
με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η 
δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου 
απασχόλησης. (παρ. 3 άρθρο 6 ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β'), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. Α της ΚΥΑ οικ. 66837/1486/17.12.2018 (ΦΕΚ 5764/20.12.2018 τεύχος Β’). 

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη:  

1.το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 59951/30-8-2017 Νο 11/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ. 

3.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 42119/15-7-2020 1η τροποποίηση της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. 

4.Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 28286/450/20.06.2017 ΚΥΑ(ΦΕΚ. 2307/ τχ. Β΄/7-7-2017) όπως τροποποιήθηκε 
από την υπ’ αριθ. πρωτ.28011/635/9-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2855/Β/13-7-2020).   

5.Την υπ’ αριθ. 270/5549/21-4-2021 (ΑΔΑ:9ΗΧ1ΩΡΠ-Μ1Ν), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου 
Έδεσσας 

6.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. 

εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή  

α) να αποφασίσει για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα 
επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών για την πρόσληψη 
δώδεκα (12) συνολικά ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ των παρακάτω ειδικοτήτων: 

 

Α\Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

1 ΟΔΗΓΟΣ 1 

2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 

3 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 

4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 11 

 

β) να εγκρίνει την αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε 
ποσοστό 75% με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως των συμμετεχόντων ανέργων στο πρόγραμμα από τον 
προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τα ανωτέρω». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κάλεσε τα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
           Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της, την αριθ. πρωτ. 11.078/9-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) 

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 

https://dimosnet.gr/blog/laws/377943/
https://dimosnet.gr/blog/laws/377943/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-6-ποσό-και-συνολική-διάρκεια-του/
https://dimosnet.gr/blog/laws/240810/
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Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
        Α. Εγκρίνει την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του Δήμου στο 
πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 

55-67 ετών για την πρόσληψη δώδεκα (12) συνολικά ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ των 
παρακάτω ειδικοτήτων: 

Α\Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

1 ΟΔΗΓΟΣ 1 

2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 

3 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

5 

4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 11 

 
Β. Εγκρίνει την αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη 

μισθολογικού κόστους σε ποσοστό 75% με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως των 
συμμετεχόντων ανέργων στο πρόγραμμα από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ., 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:45 π.μ. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 255/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 8-9-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης 

Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ε. Ψυχογυιού 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 
 
 


