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                                                                                                         Ηµέρα Πέµπτη 14/09/2017  

                                                                              και ώρα 16:00 

                                                                                        
                                                                                                         

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                   

& ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                                                                                                                                      

∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                      

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

& ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  27

η
 ∆.Σ.  

 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Με αριθµ. 299/2017  «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συµπλήρωση της τιµολογιακής 

πολιτικής (µε αριθµ. 119/2011 Π.∆.Σ. του πρώην Ο.Ν.Α. και τροποποιήσεων αυτής) των 

συµµετεχόντων στα προγράµµατα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. και την 

απαλλαγή της συνδροµής ανέργων ∆ηµοτών µε την οριοθέτηση κοινωνικών κριτηρίων για τη 

συµµετοχή αυτών και των προστατευόµενων µελών τους στα συγκεκριµένα προγράµµατα». 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ 

      
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΥΡΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΛΟΣ  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κωνσταντίνος Μπιτζάνης (Πρόεδρος), Αθανάσιος Τσιούρας (Αντιπρόεδρος), 

Ηλίας Βλαχάκης, Βασίλειος Μηνούδης, Φιλήµων Βαφειάδης, Ιλεάνα Τούντα, Ελένη-Σπυριδούλα 

Ζαχαροπούλου, Λαρίσα Βέργου, Κωνσταντίνος Τσαούσης, Βασίλειος ∆ασκαλόπουλος, Κωνσταντίνος 

Τσώλος, Ευστράτιος ∆ουνιάς, Άγγελος Μοσχονάς, Αικατερίνη Καπίρη, Απόστολος Στεφανόπουλος. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ηλίας Λυµπερόπουλος, Αγάπη-Βαρβάρα (Άβα) Χαλκιαδάκη, 

Περικλής Ιακωβάκης, ∆ηµοσθένης Ταµπάκος, Εριφύλη Μαρωνίτη, Μαρία Φλώρου, Κωνσταντίνος 

Κοντογιάννης, Ιωάννης Πρωτοψάλτης, Γιώργος Φούτας, Μάρθα-Μαρία Φλωράτου, Κωνσταντίνος 

Bαγγελίδης, Χαρίκλεια Μαρούλη, Αικατερίνη Ψαθά, Ευστάθιος Βεντουρής. 

Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ.  14240/08.09.2017 πρόσκληση και είναι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Φιλήµων Βαφειάδης, Ιλεάνα Τούντα, Ελένη-Σπυριδούλα Ζαχαροπούλου, 

Κωνσταντίνος Τσαούσης, Ευστράτιος ∆ουνιάς, Άγγελος Μοσχονάς, Αικατερίνη Καπίρη. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Περικλής Ιακωβάκης, ∆ηµοσθένης Ταµπάκος, Εριφύλη Μαρωνίτη, 

Μαρία Φλώρου, Κωνσταντίνος Κοντογιάννης, Ιωάννης Πρωτοψάλτης, Γιώργος Φούτας, Χαρίκλεια 

Μαρούλη, Αικατερίνη Ψαθά, Ευστάθιος Βεντουρής. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ηλίας Βλαχάκης, Βασίλειος Μηνούδης, Ηλίας Λυµπερόπουλος (αναπληρώνει 

τον κ. Φιλήµονα Βαφειάδη), Αγάπη-Βαρβάρα (Άβα) Χαλκιαδάκη (αναπληρώνει την κα Ιλεάνα 

Τούντα), Λαρίσα Βέργου, Μαρία-Μάρθα Φλωράτου (αναπληρώνει την κα Ελένη-Σπυριδούλα 

Ζαχαροπούλου), Βασίλειος ∆ασκαλόπουλος, Κωνσταντίνος Τσώλος, Απόστολος Στεφανόπουλος. 

 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, διότι ήταν παρόντα έντεκα (11) 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, επί συνόλου δεκαπέντε (15) µελών. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισάγεται από την Ηµερήσια ∆ιάταξη το 5o θέµα αυτής: «Συζήτηση και λήψη 

απόφασης για την συµπλήρωση της τιµολογιακής πολιτικής (µε αριθµ. 119/2011 Π.∆.Σ. του 

πρώην Ο.Ν.Α. και τροποποιήσεων αυτής) των συµµετεχόντων στα προγράµµατα ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. και την απαλλαγή της συνδροµής ανέργων ∆ηµοτών µε την 

οριοθέτηση κοινωνικών κριτηρίων για τη συµµετοχή αυτών και των προστατευόµενων µελών 

τους στα συγκεκριµένα προγράµµατα». 
Σχετικό το υπ’  αριθµ. 14234/08.09.2017 έγγραφο. 

Εγκρίνεται ; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται. 

   

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη: 

 

1. Το πιο πάνω εισηγητικό έγγραφο της ∆/νσης Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης – Τµήµα 

∆ιαχείρισης Ελεύθερου Χρόνου. 

2. Τις νοµικές διατάξεις των Ν. 4270/14, 3463/2006, 3852/2010 όπως ισχύουν, το Π.∆. 

80/16 και τα (ΦΕΚ Β΄2784/11), (ΦΕΚ 1290/τ. Β΄1290/28-5-2013) περί συγχωνεύσεως 

Ν.Π.∆.∆. και ιδρύσεως Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. 

3. Την αριθµ. 187/2017 Π.∆.Σ. Ο.Π.Α.Ν.∆.Α και την  αριθµ. 235/2017 ορθή επανάληψη 

της 187/2017 Π.∆.Σ. 

4. Τις προβλέψεις της  αριθµ. 1302/14.11.11 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων 

(ΦΕΚ Β΄2784/2.12.2011), όπως αντικαταστάθηκε µε την αριθµ. οικ. 14660/13681/2012 

Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 

Β΄1005/3.04.2012) . 

5. Την αριθµ. 119/2011 Π.∆.Σ  του πρώην Ο.Ν.Α  όπου, 

• δεν περιλαµβάνεται αναφορά για την ειδική κατηγορία των ανέργων µονίµων 

κατοίκων ή ∆ηµοτών του ∆ήµου Αθηναίων και των προστατευόµενων αυτών µελών τους 

και 

• σύµφωνα µε το ακροτελεύτιο άρθρο της, αιτήµατα που δεν έχουν προβλεφθεί κατά τα 

ανωτέρω διαβιβάζονται στο ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α., το οποίο και θα αποφασίζει σχετικά. 

 

Και µετά τη συζήτηση που έγινε 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την συµπλήρωση της τιµολογιακής πολιτικής (µε αριθµ. 119/2011 Π.∆.Σ. του πρώην 

Ο.Ν.Α. και τροποποιήσεων αυτής) των συµµετεχόντων στα προγράµµατα ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. και την απαλλαγή της συνδροµής ανέργων ∆ηµοτών µε την 

οριοθέτηση κοινωνικών κριτηρίων για τη συµµετοχή αυτών και των προστατευόµενων µελών τους 

στα συγκεκριµένα προγράµµατα και αναλυτικά: 

 

Την απαλλαγή της µηνιαίας συνδροµής των ανέργων στα προγράµµατα ∆ηµιουργικής  Απασχόλησης 

της  ∆ιεύθυνσης Νεολαίας και ∆ια  Βίου Μάθησης  µε την οριοθέτηση κοινωνικών κριτηρίων από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α., σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

∆ικαίωµα κατάθεσης της αίτησης ( την οποία παρέχει η Υπηρεσία-Πρωτόκολλο ) µε την επισύναψη 

των απαραίτητων δικαιολογητικών να έχουν µόνο οι µόνιµοι κάτοικοι ή δηµότες του ∆ήµου 

Αθηναίων. Η προθεσµία κατάθεσης των δικαιολογητικών (εφόσον υπολείπονται κάποια από αυτά) 

δεν θα υπερβαίνει τις 15 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης. 

∆ικαιολογητικά: 

� Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. (πρόσφατη).  

� Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραµονής σε ισχύ. 
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� Αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας ∆.Ο.Υ. του προηγούµενου Οικονοµικού  Έτους. 

(Προϋπόθεση το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα: Ατοµικό έως 7.000,00 € / Οικογενειακό έως 

12.000,00 €). 

� Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές κοινότητες ή 

ΚΕΠ (µόνο για δηµότες ∆ήµου Αθηναίων). Εάν η αίτηση αφορά ανήλικο τέκνο, τότε 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κατατίθεται & από τους µόνιµους κατοίκους 

∆ήµου Αθηναίων. 

� Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων εταιρειών, 

κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου κατοικίας 

θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ. (αφορά µόνο µόνιµους κάτοικους ∆ήµου Αθηναίων). 

Εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό, πρέπει να προσκοµισθεί υπεύθυνη 

δήλωση περί φιλοξενίας του αιτούντα από Γονέα ή περί συγκατοίκησης όταν πρόκειται 

από Σύζυγο (παράλληλα επισυνάπτεται αντίγραφο από τα προαναφερθέντα περί 

λογαριασµού ή µισθωτηρίου συµβολαίου µε το όνοµα του Γονέα ή του-της Συζύγου 

που υπογράφει την Υπεύθυνη ∆ήλωση). 

� Κάθε τρίµηνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι δηµότες θα πρέπει να προσκοµίζουν 

στη γραµµατεία των Πολιτιστικών Κέντρων που έχουν εγγραφεί, την 

ανανέωση της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ η οποία πιστοποιεί ότι 

εξακολουθούν να είναι άνεργοι. προκειµένου να συνεχίσουν τη δωρεάν 

συµµετοχή στα  προγράµµατα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης .  

� Η ισχύς της δωρεάν συµµετοχής στα  Προγράµµατα ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης  για ανέργους είναι ένα έτος από την ηµεροµηνία έγκρισης  της 

αίτησης από τη ∆ιεύθυνση  Νεολαίας και ∆ια  Βίου Μάθησης  .  

� Το αίτηµα που γίνεται δύναται να αφορά όχι µόνο τον αιτούντα, αλλά εφόσον 

ζητείται και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειας του.  

� Το αίτηµα αφορά την εγγραφή-συµµετοχή  σε ένα(1)  Πολιτιστικό Κέντρο  και 

ένα (1)  Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης  . 

� Οι άνεργοι θα πληρώνουν την αρχική εγγραφή των πέντε (5,00 €) ευρώ (εκτός 

απόρων & Α.µε.Α. / µε την προσκόµιση παραστατικού που θα αποδεικνύει τα 

σχετικά). 

 

 

Ο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΓΨΛΟΞΩΡ-5Ω9
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