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     ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση ωφελούμενου του προγράμματος 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, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την 
απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

3. Τις διατάξεις της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ Νο 11/2017 
(αριθμ. πρωτ. 59951/30-08-2017) «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, που ασκούν τακτικά οικονομική 
δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 55-67 ετών». 

4. Τις διατάξεις της 1ης τροποποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 
11/2017 «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και 
οργανισμοί του δημοσίου 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 δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) 
του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα». 
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5. Την υπ’αριθμ. 28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2307/Β/07-07-

2017) «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 την απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 

6. Την ανάγκη αξιοποίησης του ωφελούμενου  που προσλήφθηκε με 
την με αριθμ. Νο 11/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
     Τοποθετούμε  στις 16/11/2020 τον κατωτέρω ωφελούμενο  του 
προγράμματος 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, που ασκούν τακτικά οικονομική 
δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-
67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως 
εξής: 
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Κοινοποίηση                                                                                            
ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΕΣ                  

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                     
 
                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 
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