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KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 227/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 346996/3473 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 227/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
με
θέμα
«Έγκριση
αναγκαιότητας
απευθείας
ανάθεσης
παραμετροποίησης του προγράμματος μισθοδοσίας με σκοπό την εξυπηρέτηση
της πράξης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα» στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 897,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 227/2013
Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7Λ6-Γ62

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 15/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 147/2013 (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-82013) και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.οικ.346136/1505,24-12-2013
πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό
μέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
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9. Καραθανασόπουλος Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
10. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση 227/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1o θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης παραμετροποίησης του προγράμματος
μισθοδοσίας με σκοπό την εξυπηρέτηση της πράξης με τίτλο «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στην οποία συμμετέχει
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 897,22 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», λέγοντας ότι λόγω έναρξης του προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας, έρχεται το θέμα για συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος για την εκτός ημερήσιας
διάταξης συζήτηση του.
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
16 της απόφασης 147/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ.
Β 1966/13-8-2013).
Βάση της γραπτής εισήγησης
Χριστοδουλόπουλου Χρήστου:

του

Αντιπεριφερειάρχη

Οικονομικών

κ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με το Π.Δ. 132/2010

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010) εγκρίθηκε ο Οργανισμός της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Α΄

Στο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 ) ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού, του
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις. Με το Ν.2286/1995/19Α/01-02-95
κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή
θέματα. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ. 150Α'/15.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
και την εγκύκλιο Π1/4232/12.09.2007 για την εφαρμογή του.
Με την παράγραφο 1 η απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β’ 11.8.2010) του Υπουργού
Οικονομικών αναπροσάρμοσε τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ
247Α’), για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν, προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων.
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Με

την

υπ’

αριθμό

2/42053/0094/2002

απόφαση

Υπουργού

Οικονομίας,

αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
Α

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 ’/16.3.2007) προσαρμόστηκε η Ελληνική
Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Με την υπ’ αριθμό 44/2013 απόφασή του (ΦΕΚ 730Β’/29.3.2013), το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τροποποίησε την όμοια 182/2011, που αφορά
σύσταση

επιτροπής

με

τίτλο

«Επιτροπή

Αναπτυξιακής

και

Κοινωνικής

Πολιτικής

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και με την οποία μεταβίβασε αρμοδιότητες σ’
αυτήν σύμφωνα με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ. 85Α’/11.4.2012), μεταξύ των οποίων στην
παράγραφο xvii) «Την έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών,
δράσεων, προμηθειών, έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
Με το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α’/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
κοινοποιήθηκαν διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες , άρθρα
12 & 13.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του
Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του έτους 2014.
Με τις αποφάσεις 213/2013 της 21ης Συνεδρίασης 30.10.2013 και 220/2013 της 24ης
Συνεδρίασης 4.12.2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο

προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης οικονομικού έτους 2014 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με

την

υπ’

αριθμό

46176/935

απόφασή

του

(ΦΕΚ

Β’

463 /26.2.2013),

ο

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ανέθεσε την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων στους
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από αυτόν.
Με το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο
18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ75/ Α), όπως ισχύει.
Με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258Α’) επήλθε «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
Σε εφαρμογή της παραγράφου ΙΔ του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων

4046/2012,

4093/2012

3.24641/οικ.3.1574/26.8.2013

και

4127/2013»,
Β’

(ΦΕΚ.2091 /27.8.2013)

εκδόθηκε

κοινή

απόφαση

η

υπ’
των

αριθμό
υπουργών

Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα», υλοποιείται Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία
27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό
διάστημα πέντε (5) μηνών σε Υπηρεσίες των Επιβλεπόντων Φορέων, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στις με αριθμ. πρωτ. 2707/03-10-2013, 2709/03-10-2013 και 2710/03-10-2013
Αποφάσεις Ένταξης του προγράμματος. Η πράξη αυτή αποσκοπεί :
- στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων ,
- στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
- στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
- στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.
- στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.
Ενδεικτικά

τα προγράμματα αυτά, εντάσσονται

στους ακόλουθους τομείς

προτεραιότητας:
• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

όπως η αναβάθμιση και συντήρηση

δημοτικών υποδομών, η

αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.λ.π.
• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε μαθητές που οι οικογένειες τους δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας (καθαριότητα
υποδομών υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος
και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας).
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα που έχουν
καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα
εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κλπ).
• Δράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης
προσωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους,
Περιφέρειες, Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δημόσιες
υπηρεσίες (Επιβλέποντες Φορείς) βάσει του Ν. 4152/2013. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται
και οι ενέργειες ορισμού των επιβλεπόντων φορέων (Δήμοι, Περιφέρειες, Διευθύνσεις
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες) και των θέσεων
απασχόλησης ανά φορέα και ειδικότητα, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις
εργασίας των επιβλεπόντων φορέων.
Ωφελούμενοι - Κριτήρια και Σύστημα Επιλογής
1 O ΟΑΕΔ βάσει του Ν.4152/2013, του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 και του άρθρου 15
του Ν.3790/2009 αναλαμβάνει:
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- την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης ανέργων και την υπόδειξη των επιλεγέντων
ωφελουμένων με βάση τον πίνακα κατάταξης στους επιβλέποντες φορείς.
- την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους στους ωφελούμενους και
τους επιβλέποντες φορείς αντίστοιχα.
2 Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε,
Βορειοηπειρώτες,

Ομογενείς

και

Ομογενείς

αλλοδαποί

που

προέρχονται

από

την

Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και
την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958) και ανήκουν σε μία
τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
α. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις
οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ,
β. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών
οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
γ. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
ε. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ
3. Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων, όπως ενδεικτικά
προβλέπονται και στη σχετική υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν. 4152/2013 αφορούν στα ακόλουθα:
α. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο
όριο τους 36 μήνες
β. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των
ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
γ. Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό
δ. Ηλικία
ε. Αριθμός ανήλικων τέκνων
4. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον
καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά
ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη
βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του
Ο.Α.Ε.Δ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν εγκρίσεως του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει, ή τροποποιεί τη
σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.
Χρηματοδότηση Πράξης:
Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα
προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας

στο πλαίσιο

του προγράμματος κοινωφελούς

εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη- εργαζόμενου). Συγκεκριμένα, για
κάθε ωφελούμενο που θα προσληφθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση
της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι
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μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και β) σε 17,1
ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω
των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
Επίσης επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις
ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μικτή ασφάλιση
ΕΤΕΑ) και το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των
258,00 € και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225,00€.
Διαδικασία

καταβολής

μισθολογικού

και

μη

μισθολογικού

κόστους

σε

ωφελούμενους και επιβλέποντες φορείς.
Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο
αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία θα
δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της
Δημόσιας Πρόσκλησης.
β) μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα
φορέα, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:
• Ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα
• Α.Φ.Μ.
• Α.Μ.Κ.Α.
• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
• Αριθμούς καταθετικού λογαριασμού IBAN-ΕΤΕ
• Αριθμούς ημερών ασφάλισης
• Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
• Καθαρές μηνιαίες αμοιβές
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων-ασφαλισμένων
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές
• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών).
γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)
δ) λογαριασμό IBAN-ΕΤΕ του εμπλεκόμενου επιβλέποντα φορέα.
Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στη Δημόσια
Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που
αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς
των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές
(ωφελουμένων και εργοδοτών).
Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την
προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών Α.Π.Δ.
Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης αυτής ο ΟΑΕΔ έχει δημοσιεύσει :


Την υπ’ αριθμό 4/2013 (78052/24.9.2013) δημόσια πρόσκληση σε εγγεγραμμένους
ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη
διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 227/2013
Σελίδα 7

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7Λ6-Γ62
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς,
για 10.000,00 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ. Ε. γενικών καθηκόντων.
Την υπ’ αριθμό 5/2013 (95037/12.11.2013) δημόσια πρόσκληση σε εγγεγραμμένους



ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη
διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς,
για 27.948,00 θέσεις πλήρους απασχόλησης και αφορά ειδικότητες ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ
εργατοτεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
Με το υπ’ αριθμό 3.24894/οικ.6.6521 – 28/08/2013 έγγραφο της Γ.Γ. Διαχείρισης
Κοινοτικών και άλλων Πόρων, δόθηκε η τελική κατανομή της ειδικότητας ΥΕ-Γενικών
Καθηκόντων ανά κατηγορία Περιφερειών ( Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου, Σταδιακής Εισόδου).
και με την υπ’ αριθμό 4 πρόσκληση του ΟΑΕΔ η οποία αναρτήθηκε στις 24/09/2013, στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλογούν :
- 65 ωφελούμενοι ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για το σύνολο των 3 Περιφερειακών Ενοτήτων,
ως εξής:
Α) Π. Ε. Αχαΐας 31 άτομα
Β) Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας 19 άτομα
Γ) Π. Ε. Ηλείας 15 άτομα
Ενώ έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 5/2013 δημόσια πρόσκληση για ακόμα
- 1148 ωφελούμενους ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ για το σύνολο των 3 Περιφερειακών Ενοτήτων, ως εξής:
Α) Π. Ε. Αχαΐας 576 άτομα
Β) Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας 318 άτομα
Γ) Π. Ε. Ηλείας 254 άτομα
Συνολικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα απασχοληθούν 1213 ωφελούμενοι για
χρονική διάρκεια πέντε (5) μηνών.
Με την υπ’ αριθμό 226/2013 απόφασή του (25η Συνεδρίαση στις 4.12.2013), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ως επιβλέπων φορέας.
Όπως προαναφέρθηκε οι επιβλέποντες φορείς οι οποίοι θα απασχολήσουν τους
ανέργους θα πρέπει να πιστοποιούν την απασχόληση τους στον Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να
καταβληθεί το μισθολογικό (πληρωτέο εργαζομένων) και μη μισθολογικό κόστος (εισφορές
ΙΚΑ). Μετά την λήξη κάθε μήνα απασχόλησης θα πρέπει να υποβάλλουν στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. μηνιαία μισθολογική κατάσταση με τα στοιχεία των ωφελουμένων
καθώς και μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), προκειμένου να
μπορεί ο Ο.Α.Ε.Δ. να πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που
αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους
λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές
ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών). Για την κάλυψη των συγκεκριμένων
αναγκών η εταιρεία OTS «Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε.», ως η μόνη προμηθεύτρια
του βασικού πακέτου ηλεκτρονικών προγραμμάτων, τα οποία τηρεί η Περιφέρεια Δυτικής
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Ελλάδας μεταξύ αυτών και της μισθοδοσίας, με προσφορά της η οποία παρατίθεται, παρέχει
τη δυνατότητα παραμετροποίησης του προγράμματος μισθοδοσίας σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Η παραμετροποίηση αφορά τη δημιουργία των
απαραιτήτων φύλλων υπολογισμού για τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό της μισθοδοσίας,
ενώ δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής εξαγωγής της μηνιαίας κατάστασης με τα
απαραίτητα στοιχεία των ωφελουμένων καθώς και δημιουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.). Στην παρούσα προσφορά συμπεριλαμβάνεται
επίσης η υποστήριξη και η προσαρμογή των συγκεκριμένων φύλλων σε οποιεσδήποτε
νομοθετικές αλλαγές προκύψουν.
Προσφορά για την Προσαρμογή-Παραμετροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού Κοινωφελούς Απασχόλησης
Περιγραφή
ΠροσαρμογήΠαραμετροποίηση
Πλ.Συστήματος
Ανθρ.Δυναμικού
Κοινωφελούς
Απασχόλησης

Μ.Μ Ποσ.
Τεμ

3

Αξία

Συνολική
Αξία
300,00 € 900,00 €

Έκπτωση
Τελική
Αξία
%
ποσό
18,95%
170,55 729,45 €
€

Αξία χωρίς 900,00 €
ΦΠΑ
ΦΠΑ 207,00 €
23%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1.107,00 €

170,55 729,45 €
€
39,23 € 167,77 €
209,78 897,22 €
€

Με δεδομένα:
I. Την αναγκαιότητα της παραμετροποίησης του προγράμματος μισθοδοσίας για
την υποστήριξη των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, από την
μοναδική προμηθεύτρια αυτού εταιρεία O.T.S. Α.Ε.
II. Την έκπτωση την οποία παρείχε η εν λόγω εταιρεία μετά από διαπραγμάτευση
με υπηρεσιακούς παράγοντες.
III. Την επείγουσα ανάγκη προώθησης της διαδικασίας παραμετροποίησης για την
έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων μηνός Δεκεμβρίου των ωφελουμένων από
τη συγκεκριμένη πράξη.
Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε:
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για την παραμετροποίηση – προσαρμογή του
προγράμματος μισθοδοσίας, με απευθείας ανάθεση στην προμηθεύτρια εταιρεία OTS
«Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε.», που αφορά τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό της
μισθοδοσίας και την έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων των ωφελουμένων ανέργων, με
σκοπό την υλοποίηση της πράξης για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, στην οποία συμμετέχει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η
δαπάνη θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 897,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2014, ΚΑΕ 0899, των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων
από κοινού (299,07 ευρώ ανά ενότητα).

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα παραμετροποίησης – προσαρμογής του προγράμματος
μισθοδοσίας, με απευθείας ανάθεση στην προμηθεύτρια εταιρεία OTS «Υπηρεσίες
Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε.», που αφορά τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό της
μισθοδοσίας και την έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων των ωφελουμένων
ανέργων, με σκοπό την υλοποίηση της πράξης για την προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην οποία συμμετέχει και η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με δαπάνη μέχρι του ποσού των 897,22 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2014,
ΚΑΕ 0899, των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων από κοινού (299,07 ευρώ ανά
ενότητα).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης
του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την
εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται
δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2014.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2013.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
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