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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        61η
  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 08.12.2020 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 85491/04.12.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ω̋ Προέδρου 

τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 04.12.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

6. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ                           Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

7. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ                             «     « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                           Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

        

  ΑΠΟΦΑΣΗ –413– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το  

8
ο  θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. 

42119/15.07.20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) Πρόσκληση του ΟΕΑΔ. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 85659/07.12.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μα̋, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

           «Η υπ’ αριθμ. 42119/15.07.20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) Πρόσκληση του ΟΕΑΔ αποτελεί ένα 

πρόγραμμα επιχορήγηση̋ για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικία̋ 55 - 67 ετών σε 

α) κάθε είδου̋ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσει̋, φορεί̋ και οργανισμοί 
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του δημόσιου τομέα, όπω̋ αυτό̋ επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 

101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσει̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ 

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

οικονομική δραστηριότητα και έχει ω̋ σκοπό την δημιουργία 8.500 νέων θέσεων εργασία̋ πλήρου̋ 

απασχόληση̋, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικία̋ 55 έω̋ 67 ετών. 

  Οι φορεί̋ που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν 

αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, την αίτηση συμμετοχή̋ που βρίσκεται αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και, οφείλουν να εκδώσουν τι̋ σχετικέ̋ αποφάσει̋ 

δέσμευση̋ πίστωση̋ για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν του̋ ωφελούμενου̋.  

Το ποσό τη̋ επιχορήγηση̋ από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και 

μη μισθολογικού κόστου̋ για κάθε ωφελούμενο, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίω̋, ενώ η 

διάρκεια τη̋ επιχορήγηση̋/ προγράμματο̋ ορίζεται στου̋ δώδεκα (12) μήνε̋ με δυνατότητα 

επέκταση̋ για άλλου̋ δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχο̋ (ο Δήμο̋ μα̋ 

δηλαδή) εντό̋ τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου 

απασχόληση̋.  

Η αναζήτηση και υπόδειξη των ωφελούμενων γίνεται χωρί̋ αίτηση των ανέργων, 

αποκλειστικά από το Μητρώο μακροχρονίων ανέργων του Οργανισμού, κατά προτεραιότητα στον 

Δήμο όπου ανήκει ο δικαιούχο̋ και εφόσον κριθεί απαραίτητο στο ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο δικαιούχο̋, 

σύμφωνα με την ειδικότητα που περιγράφεται στην εντολή κενή̋ θέση̋.  

Αφού ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται να αιτηθούμε 

συνολικά την πρόσληψη 2 (δύο) θέσεων προσωπικού, των κάτωθι ειδικοτήτων:  

· ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋ (ΠΕ ή ΤΕ): 1 θέση και  

· ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋ (ΠΕ ή ΤΕ): 1 θέση.  

Παρακαλούμε για την σχετική έγκρισή σα̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του παρ. 1, εδ. δ του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/20.» 

 Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋. 

 

                                                  Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω καθώ̋ και τι̋ διατάξει̋ του παρ. 1, εδ. δ του άρθρου 40 του Ν. 

4735/20 
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        Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. 42119/15.07.2020 (ΑΔΑ: 

62ΨΗ491Ω2-Δ52) Πρόσκληση του ΟΑΕΔ και αιτείται συνολικά την πρόσληψη 2 (δύο) θέσεων 

προσωπικού, των κάτωθι ειδικοτήτων:  

· ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋ (ΠΕ ή ΤΕ): 1 θέση και  

· ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋ (ΠΕ ή ΤΕ): 1 θέση.  

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

            Βασιλόπουλο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ.,    

         Βέργο̋ Ι., Κάβουρα̋ Κ., Φεγγερό̋ Β.,  

      Δρακόπουλο̋ Ν., Αθανασιάδη – Ψύλλου Β.  

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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