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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
               Αρ. Απόφ. 254/2022  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 27/04-07-2022 Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στο «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 
έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας» (πρόσκληση 
5/2022 της Δ/νσης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών, της Γενικής Δ/νσης 
Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.) 
 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα, Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:30 (ώρα έναρξης), στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης σύμφωνα α) με την υπ’ 
άριθμ. 1Β/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, β) με τις υπ’αριθμ. 340/2021 & 10/2022 
Αποφάσεις  Δημάρχου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 
Α.Π. 14487/30-06-22 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά 
(7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος 1. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 
2.   Κανταρτζής Ευάγγελος     2.  Σκαρλάτος Παντελής 
3.  Λαζαρίδης Αριστείδης    
4.  Ζάπρα Χριστίνα  
5.  Ιωσηφίδης Δαμιανός  
6.  Τσακαλίδης Ηρακλής  
7.  Παραπανήσιος Γεώργιος  

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
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ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Επίσης προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας κ. Χατζηευαγγέλου 
Πασχάλης και κ. Θεμελής Άγγελος, αλλά δεν παρευρέθησαν.  
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Χατζηνικολάου 
Δέσποινα. 
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε 
την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και 
τα μέλη με την υπ' αριθ. 251/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν 
ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών με το Α.Π.. 14450/30-06-2022 έγγραφο μας παραθέτει τα εξής: 
 
«Θέμα: «Έγκριση ή μη Συμμετοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου στο «Πρόγραμμα 
προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες 
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας». 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Α΄ «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 
2. Τον Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
3. Τον Ν. 4270/2014, ΦΕΚ143/28-6-2014, Τεύχος Α΄ « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις, 
4. Τον Π.Δ. 80/2016, ΦΕΚ145/5-8-2016,Τεύχος Α΄ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες, 
5. Τον Ν. 455/2018, ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Α΄ «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - …………………. - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 
6. Την Κ.Υ.Α. 4097, ΦΕΚ2728/2-5-2022, Τεύχος Β΄, «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 
ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας»  
 
Φορέας υλοποίησης της δράσης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
 
Ειδικότερα ορίζεται η Δ.ΥΠ.Α. η οποία καλεί τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και τις 
επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική 
δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι/επιχειρήσεις» και δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες 
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών για χρονικό διάστημα 7 μηνών, να 
υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 3-6-2022 και ώρα 12:00 μμ 
μέχρι και την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων, στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. 
www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων των 
ανέργων καθώς και το σχετικό πεδίο καταχώρισης των παρόχων / επιχειρήσεων, τη 
σύζευξη των ωφελούμενων με τις θέσεις προεργασίας των παρόχων / επιχειρήσεων, τη 
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους/επιχειρήσεις και την καταβολή των 
αποζημιώσεων στους ωφελούμενους/ασκούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον 
e-ΕΦΚΑ., 
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Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τη Δ.ΥΠ.Α. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ είναι α) κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 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. γ) 
επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και 
Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.  
 
Ωφελούμενοι είναι συνολικά 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα 
(29) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα 
αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη την διάρκεια της προεργασίας. Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν 
υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον 
πάροχο/επιχείρηση έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 
30 ετών. 
 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου κάνοντας χρήση, του δικαιώματος που δίνει στους ΟΤΑ α΄ 
βαθμού, ως Ν.Π.Δ.Δ. η συγκεκριμένη πρόσκληση προκειμένου για την πρόσληψη 
ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιθυμεί 
να υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής του με ηλεκτρονικό μέσο στον παραπάνω 
διαδικτυακό τόπο για τις παρακάτω θέσεις: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 2 ΔΕ και 5 ΠΕ Η’ ΤΕ με 
πρόσθετα προσόντα άριστη 
γνώση Η/Υ, word  και excel 
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ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΕ 3 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ 2 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ 2 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΔΕ 2 
ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ ΔΕ 2 

ΣΥΝΟΛΟ  18 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

 Πάροχοι/επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 
αριθμό ωφελούμενων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου 
προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους. 
 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε 
μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. 
(ημερολογιακά). 
 
Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α., 
μηνιαίως, αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Δηλαδή με 714 ευρώ (μεικτά). Ο 
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πάροχος/επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από 
τον ωφελούμενο, για κάθε ημέρα προεργασίας, πρωτότυπο του οποίου παραμένει στον 
φάκελο του προγράμματος που τηρεί ο πάροχος/επιχείρηση. Ο ωφελούμενος που 
αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που συμμετείχε στο πλαίσιο 
προεργασίας στον πάροχο/επιχείρηση. 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ 
Εγκρίνετε ή μη 

 
Τη συμμετοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στην πρόσκληση υπ’ αριθμόν 5/2022 της Γενικής 
Διεύθυνσης Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού (Α΄ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ), της Δ/ΝΣΗΣ Προγραμμάτων 
Ενεργητικών Πολιτικών (Δ/ΝΣΗ Α2) σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άτομα του πίνακα 1. 
 
Και 
 
Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο για την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των 
ωφελουμένων και του Δήμου. 
 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, αν εγκριθεί η πρόταση μας η Απόφαση θα πρέπει να 
δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου». 
 
O Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής συμφώνησε, με την 
προϋπόθεση να εργαστούν στη θέση για την οποία προσλαμβάνονται. 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τον ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Α΄ «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 
5. Τον ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
6. Τον ν. 4270/2014, ΦΕΚ143/28-6-2014, Τεύχος Α΄ « Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις, 

7. Τον Π.Δ. 80/2016, ΦΕΚ145/5-8-2016,Τεύχος Α΄ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες, 

8. Τον ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Α΄ «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - …………………. - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

9. Την Κ.Υ.Α. 4097, ΦΕΚ2728/2-5-2022, Τεύχος Β΄, «Πρόγραμμα προεργασίας για 
10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας»  

10. Την υπ’ αριθμ. 14450/30-06-2022  εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 

11. Το γεγονός ότι από τη συμμετοχή του Δήμου στο ανωτέρω πρόγραμμα δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στο «Πρόγραμμα προεργασίας για 
10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας» (πρόσκληση 5/2022 της Δ/νσης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών, της  
Γενικής Δ/νσης Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.), όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
 
Οι ωφελούμενοι θα είναι συνολικά 18 άτομα, οι ειδικότητες των οποίων καθώς και ο 
αριθμός ανά ειδικότητα θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 2 ΔΕ και 5 ΠΕ Η’ ΤΕ με 
πρόσθετα προσόντα άριστη 
γνώση Η/Υ, word  και excel 
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ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΕ 3 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ 2 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ 2 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΔΕ 2 
ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ ΔΕ 2 

ΣΥΝΟΛΟ  18 
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, για την υπογραφή 
συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των ωφελουμένων και του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 254/2022 

 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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