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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      
ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ    : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 13122
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122
E-MAIL :   mliatiri@ilion.gr

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.  006/2023 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α 
(πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους 
απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 
έως 67 ετών»

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.  006/2023 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους 
απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 
ετών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ν.5013/23 περί τροποποίησης 
των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής.

   Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Ζενέτος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        4η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 19.01.2023 

                    (Αριθ πρωτ.: 4640/20.01.2023) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 2726/13.01.2023 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. 

κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 

στις 13.01.2023 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 

4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                  «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.            Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                        «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                              «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

              ΑΠΟΦΑΣΗ –006– 

       Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το           

 1ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, που αφορά τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (Πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους 

απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών και το θέμα κρίνεται 

κατεπείγον λόγω των               υπηρεσιακών αναγκών που έχουν δημιουργηθεί αλλά και της ανάγκης ολοκλήρωσης 

των απαιτούμενων προσλήψεων σε άμεσο χρόνο, καθώς τυχόν καθυστέρηση συνεπάγεται μεγάλα 

διοικητικά και οργανωτικά βάρη για την υπηρεσία. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3927/19.10.2023 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Δεδομένου ότι πληθώρα αιτημάτων πλήρωσης θέσεων, που υποβλήθηκαν μετά από 

προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, δεν οδήγησαν σε προσλήψεις λόγω 

έλλειψης υποψηφίων ή κωλυμάτων αυτών, προτείνεται η υποβολή συμπληρωματικού 
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αιτήματος. Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω των υπηρεσιακών αναγκών που έχουν 

δημιουργηθεί αλλά και της ανάγκης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων προσλήψεων σε άμεσο 

χρόνο, καθώς τυχόν καθυστέρηση συνεπάγεται μεγάλα διοικητικά και οργανωτικά βάρη για την 

υπηρεσία. 

 
Η υπ’ αριθ. 42119/15-07-20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) Πρόσκληση του πρώην ΟΕΑΔ, νυν 

ΔΥΠΑ, αποτελεί ένα πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 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 και έχει ως σκοπό την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια 

ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Με την υπ’ αρ. οικ. 84253/13-09-2022 (Β’ 4898) 

τροποποιήθηκε η αρχική υπ’ αριθμ. 28286/450/20- 6-2017 (Β’ 2307) κοινή υπουργική απόφαση, 

με την προσθήκη νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες φθάνουν πλέον συνολικά τις 16.500. 

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

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

ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.dypa.gov.gr) και, οφείλουν να εκδώσουν τις σχετικές 

αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους 

ωφελούμενους. 

 
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη 

μισθολογικού κόστους για κάθε ωφελούμενο, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως, ενώ η 

διάρκεια της επιχορήγησης/ προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα 

επέκτασης για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος (ο Δήμος 

μας δηλαδή) εντός τριάντα 

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

Η αναζήτηση και υπόδειξη των ωφελούμενων γίνεται χωρίς αίτηση των ανέργων, αποκλειστικά 

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

όπου ανήκει ο δικαιούχος και εφόσον κριθεί απαραίτητο στο ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο δικαιούχος, 

σύμφωνα με την ειδικότητα που περιγράφεται στην εντολή κενής θέσης. 

 

http://www.dypa.gov.gr/
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Με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, προτείνεται η υποβολή αιτήματος για πρόσληψη συνολικά 

οκτώ (8) θέσεων προσωπικού των κάτωθι ειδικοτήτων ως εξής: 

 

 
α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 

 
2 

 
ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

 
1 

3 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 1 

4 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 8 

 

Παρακαλούμε για την σχετική έγκρισή σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ. 1, εδαφ. δ. του άρθρου 
40 του Ν. 4735/20.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018. 

Β. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για πρόσληψη συνολικά εβδομήντα τεσσάρων  (οκτώ (8) 

θέσεων προσωπικού των κάτωθι ειδικοτήτων ως εξής: 

 

 
α/α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 

 
2 

 
ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

 
1 

3 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 1 

4 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 8 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 

Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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