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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 64ης/2021 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 695/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  
ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 
4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ 
αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 34479/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)   τηλεδιάσκεψη 1 Τυπάλδος Νικόλαος 

2 Μαργέλη Μαρία τηλεδιάσκεψη 2 Δρακονταειδής Κων/νος 

3 Βικέντιος Νικόλαος τηλεδιάσκεψη 3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

4 Γαζής Αναστάσιος τηλεδιάσκεψη 4  

5 Τσιρογιάννης Γεώργιος τηλεδιάσκεψη 5  
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης                     τηλεδιάσκεψη 6  
7   7  
8   8  
9   9  

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, 

υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας. 
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 2

ου
 θέματος της 

Η.Δ. 
Η Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 3

ου
 

θέματος της Η.Δ. Δεν καταγράφηκε η ψήφος της στα θέματα 6, 7, 8 και 9, λόγω κακής σύνδεσης, και εν 
συνεχεία αποσυνδέθηκε από την τηλεδιάσκεψη. 

 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού βάσει προγράμματος ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση  

μακροχρονίων  ανέργων ηλικίας 55 – 67».  
                                                               Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών  

 

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη Στραγαλινού, 

Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της 
Επιτροπής τα εξής: 

«Στον ΟΑΕΔ είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων ένα Πρόγραμμα Απασχόλησης που αφορά 
Μακροχρόνια Ανέργους ηλικίας 55-67 ετών, το οποίο απευθύνεται σε ΝΠΔΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, καθώς και 
Επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 
μήνες.  

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, με πλήρη 
απασχόληση.  

Οι Φορείς επιχορηγούνται από το πρόγραμμα για τις προσλήψεις που θα κάνουν, η δε διάρκεια της 
επιχορήγησης που δίδει το πρόγραμμα ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 
δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος Φορέας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
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ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου 
μισθολογικού του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. 

Με την αριθμ. 486/2021 (ΑΔΑ: 90Ο5ΩΛΙ-ΨΟΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 
πρόσληψη προσωπικού, βάσει του προγράμματος του ΟΑΕΔ (Επιχορήγησης μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 
έως 67 ετών), τριών ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:  ένας (1) κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ένας (1) κλάδου ΔΕ 
Σιδηρουργού και ένας (1) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Με την παρούσα εισήγηση παρακαλούμε να ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με 
την αλλαγή της ειδικότητας του ατόμου που θα προσληφθεί, από ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, σε ΔΕ Γενικών 
Καθηκόντων, κι αυτό διότι το άτομο που θα προσληφθεί δεν θα απασχοληθεί μόνο με την φύλαξη του Δημοτικού 
Σταδίου «Πλάτων Γρηγόρης» αλλά θα έχει και τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

1. Διαχείριση προγραμμάτων Άθλησης για όλους (έλεγχος εφαρμογής Προγραμμάτων, τήρηση 
ωραρίων, παρακολούθηση τυχών αλλαγών) 

2. Έλεγχος  των πιστοποιητικών εμβολιασμού, των πιστοποιητικών  νόσησης καθώς επίσης και τις 
βεβαιώσεις αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test),  τα οποία 
θα επιδεικνύουν οι δημότες κατά την είσοδό τους στο Δημοτικό Στάδιο 

3. Έκδοση Ανακοινώσεων 
4. Εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου  
 

              Με το υπ. αριθμ. εσωτ. 2630/30.11.2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν 
προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις  σε αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου, για 
την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ. 
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του Δήμου οικ. ετών 2022 και 2023 εφόσον υπάρξει 
παράταση της σύμβασης.» 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την τροποποίηση της αρ. 486/2021 (ΑΔΑ: 90Ο5ΩΛΙ-ΨΟΣ) απόφασή της, σχετικά με την αλλαγή της 

ειδικότητας του ατόμου που θα προσληφθεί, από ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, σε ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, κι αυτό 
διότι το άτομο που θα προσληφθεί δεν θα απασχοληθεί μόνο με την φύλαξη του Δημοτικού Σταδίου «Πλάτων 
Γρηγόρης» αλλά θα έχει και τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

1. Διαχείριση προγραμμάτων Άθλησης για όλους (έλεγχος εφαρμογής Προγραμμάτων, τήρηση 
ωραρίων, παρακολούθηση τυχών αλλαγών) 

2. Έλεγχος  των πιστοποιητικών εμβολιασμού, των πιστοποιητικών  νόσησης καθώς επίσης και τις 
βεβαιώσεις αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test),  τα οποία 
θα επιδεικνύουν οι δημότες κατά την είσοδό τους στο Δημοτικό Στάδιο 

3. Έκδοση Ανακοινώσεων 
4. Εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου  
 

             Με το υπ. αριθμ. εσωτ. 2630/30.11.2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν 
προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις  σε αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου, για 
την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ.  
            Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του Δήμου οικ. ετών 2022 και 2023 εφόσον 
υπάρξει παράταση της σύμβασης.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 695/2021.               

 
 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 
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