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Την επιδότηση 120 περίπου θέσεων απασχόλησης ανέργων από το Υπουργείο Εργασίας και
το επιδοτούμενο Επιχ. Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” πρόκειται να
ζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Ν. Σμύρνης για την κάλυψη διαφόρων αναγκών
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις κοινωνικής εργασίας, στις οποίες οι άνεργοι θα
εργαστούν για 5 μήνες με αμοιβή 630 ευρώ το μήνα (ή 10 μήνες με ημιαπασχόληση και 315
ευρώ το μήνα) και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη...

Για το παραπάνω πρόγραμμα πρόκειται να διατεθούν 3.609.375 ευρώ στο Νότιο Τομέα,
όπου περιλαμβάνεται ο Δήμος Ν. Σμύρνης και άλλοι 7 δήμοι (Γλυφάδας, Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου, Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου), με
στόχο τη δημιουργία 1.100 θέσεων εργασίας σε όλο το νότιο τομέα.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φορείς (σωματεία, ιδρύματα, εταιρίες αστικού
δικαίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις) μη κεδροσκοπικού
χαρακτήρα, οι οποίοι πρέπει να έχουν Διαχειριστική Επάρκεια Γ'.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας, που επιλέγονται με μοριοδότηση
και απασχολούνται για διάστημα έως 5 μηνών ο καθένας με πλήρη απασχόληση ή
για 10 μήνες με ημιαπασχόληση. Το κόστος της μισθοδοσίας καλύπτεται από την
επιχορήγηση προς τους δικαιούχους και οι ασφαλιστικές εισφορές από ειδικό πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ..
Οι δικαιούχοι φορείς χρηματοδοτούνται για την πρόσληψη ατόμων με σκοπό την υλοποίηση
δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς, μεταξύ των
οποίων και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης πρόκειται να προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας με δύο δικαιούχους: το “Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων”
(ΚΕΑΝ) και την Μ.Κ.Ο. “Επόμενη Μέρα” για να ενταχτεί στο παραπάνω επιδοτούμενο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού” με τίτλο “Δημουργία Θέσεων
Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην
Περιφέρεια Αττικής”.
Για το σκοπό αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης πρόκειται να συζητήσει το θέμα ως
τακτικό σε επόμενη συνεδρίασή του μέσα στον Ιούλιο για να εξουσιοδοτήσει με απόφασή
του το Δήμαρχο Ν. Σμύρνης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Ενώ αντίστοιχες
αποφάσεις θα λάβουν και τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων τα οποία
πρόκειται να συνάψουν κι αυτά μνημόνια συνεργασίας με κάποιο δικαιούχο προκειμένου να
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ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Το θέμα της υπογραφής Μνημονίων του Δήμου με φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είχε
συζητηθεί ως έκτακτο στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2011, αλλά δεν
είχε λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία που χρειαζόταν ως έκτακτο για να περάσει και έτσι
θα συζητηθεί ξανά.
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος στις 22/6/2011 η
αντιπολίτευση ήταν αντίθετη με το παραπάνω πρόγραμμα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κα
Απέργη Μαρία και κ. Παναγιώτης Πάντος ψήφισαν αρνητικά, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι
κ.κ. Στάθης Κούπας, Ιωάννης Δημάκης, Δήμητρα Νάνου, Πέτρος Περιμένης, Μαρία
Δαρζέντα, Παναγιώτης Τσιάπης, Άγγελος Βρεττός και Αλέξης Ματής απείχαν από την
ψηφοφορία.
Η αντίθεση των συμβούλων της αντιπολίτευσης δεν ήταν κατά της προοπτικής
αξιοποίησης του προγράμματος από ανέργους, αλλά κατά των ελαστικών σχέσεων
εργασίας που εισάγονται έμμεσα ακόμα και σε τομείς που η εργασία αφορά πάγια και
διαρκή ανάγκη, ενώ αρνητικό θεωρήθηκε και το γεγονός ότι
οι
χαμηλές αμοιβές υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα
κατώτατα όρια αμοιβών.
Οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης τάχθηκαν υπέρ του δικαιώματος της μόνιμης και
σταθερής εργασίας και αναμένεται να επαναλάβουν την αντίθεσή τους στις ελαστικές
σχέσεις εργασίας και κατά τη νέα συζήτηση του θέματος.
Η προκήρυξη για τις παραπάνω θέσεις θα γίνει από τους δικαιούχους και
αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να υλοποιείται από
1/10/2011 και λήγει στις 31/12/2013.
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