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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 01 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 140937/879

Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Οργάνωςθσ & Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 634/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140917/2966/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ &
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Οργάνωςθσ &
Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 634/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ α) υποβολισ αιτιματοσ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και β) αποδοχισ επιχοριγθςθσ τθσ δαπάνθσ του μιςκολογικοφ και μθ
μιςκολογικοφ κόςτουσ από τον προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
επιχοριγθςθσ για τθν απαςχόλθςθ μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν, για τθν χρονικι
περίοδο 2021-2023», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 69ΙΒ7Λ6-ΨΘΧ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ.
τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020
(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 634/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 22ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ α)
υποβολισ αιτιματοσ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και β)
αποδοχισ επιχοριγθςθσ τθσ δαπάνθσ του μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ από τον
προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ επιχοριγθςθσ για τθν απαςχόλθςθ
μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν, για τθν χρονικι περίοδο 2021-2023».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140917/2966/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ &
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Οργάνωςθσ &
Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 176 του ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Αϋ), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ *υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ Γεν. Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016+, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) & δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφουν.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Αϋ).
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 64 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205Αϋ), όπωσ ιςχφει.
6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 2 περ. ικϋ του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Αϋ), όπωσ ιςχφει.
7. Σθν υπ’ αρικ. 217911/3717/1-9-2020 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ (ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
8. Σθν υπ’ αρικ. 249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
9. Σθν υπ’ αρικ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) Απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν
Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021. Θ ανωτζρω απόφαςθ
βρζκθκε νόμιμθ με τθν αρικ. πρωτ. 2730/11-1-2021 απόφαςθ υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
10.Σθν υπ’ αρικ. 21/31-03-2021 (ΑΔΑ: 68ΧΙ7Λ6-Τ17) Απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν
Ζγκριςθ αϋ τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021, θ οποία
βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 60089/27-4-2021 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: 9ΞΗΤΟΡ1Φ-Θ8Ο).
11.Σο αρικ. πρωτ. 117022/2534/07-05-2021 (ορκι επανάλθψθ τθν 10/05/2021) αίτθμα βεβαίωςθσ δζςμευςθσ
πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ καταβολισ του μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ ςτουσ
ωφελοφμενουσ του αναφερόμενου προγράμματοσ.
12.Σθν υπ’ αρικ. 121986/6977/21-5-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τθν κάλυψθ του μιςκολογικοφ και
μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ των ωφελοφμενων.
13.Σθν υπ’ αρικ. 42119/15-7-2020 1θ τροποποίθςθ τθσ Νο 11/2017 Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ του Τπουργείου
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων / Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ που αφορά ςε
Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν απαςχόλθςθ 8.500 μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν ςε φορείσ του
Δθμοςίου Σομζα που αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα (ΑΔΑ: 62ΨΘ4691Ω2-Δ52).
14.Σισ υπ’ αρικ. οικ. 282286/450/20-6-2017 (ΦΕΚ 2307/τ.Βϋ/7-7-2017), οικ. 66837/1486/ 17-12-2018 (ΦΕΚ
5764/τ.Βϋ/20-12-2018) και οικ. 28011/635/9-7-2020 (ΦΕΚ 2855/τ.Βϋ/13-7-2020) Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ
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αναφορικά με επιχοριγθςθ φορζων του δθμοςίου τομζα που αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα για τθν
απαςχόλθςθ μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν με τισ οποίεσ ρυκμίηονται όλα τα ςχετικά κζματα, μεταξφ
άλλων και τα κατωτζρω:
Άρκρο 1
τόχοσ του προγράμματοσ
τόχοσ του προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία 10.000 κζςεων εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, για τθν
απαςχόλθςθ μακροχρόνια ανζργων, θλικίασ 55 ζωσ 67 ετϊν. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε: α) ςε κάκε είδουσ
Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοφσ του δθμοςίου τομζα, όπωσ
αυτόσ επαναοριοκετικθκε από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), που αςκοφν τακτικά οικονομικι
δραςτθριότθτα και γ) επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ (Διμων και
Περιφερειϊν) του ν. 3852/2010 (Αϋ 87) που αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα.
Άρκρο 2
Πλαίςιο ζνταξθσ - χρθματοδότθςθ
1.α. Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ *…+ καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ
και *…+ από τουσ προχπολογιςμοφσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ.*…+
2. Οι ενιςχφςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα κοινι υπουργικι απόφαςθ χορθγοφνται βάςει του κανονιςμοφ
(ΕΚ) αρικ. 1407/2013 τθσ Επιτροπισ για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ (de minimis). Ειδικότερα, ςφμφωνα με
το άρκρο 3 παρ. 2 του εν λόγω κανονιςμοφ, το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που
χορθγοφνται ανά κράτοσ μζλοσ ςε μια ενιαία επιχείρθςθ δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 200.000 ευρϊ ςε
οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν. *…+ Ο ςχετικόσ ζλεγχοσ διενεργείται από τον ΟΑΕΔ με τθν
υποβολι ςε αυτόν υπεφκυνθσ διλωςθσ, από το δικαιοφχο τθσ ενίςχυςθσ, για οποιαδιποτε άλλθ ενίςχυςθ
ιςςονοσ ςθμαςίασ τθν οποία ζλαβε θ οικεία επιχείρθςθ βάςει του εν λόγω κανονιςμοφ ι άλλων κανονιςμϊν για
ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ κατά τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ και κατά το τρζχον οικονομικό ζτοσ και
με τθν οποία υπεφκυνθ διλωςθ βεβαιϊνει, επίςθσ, ότι το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που
τθσ ζχουν χορθγθκεί κατά το τρζχον και τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
παροφςασ ενίςχυςθσ, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωςθ, ανωτζρω αναφερόμενα ποςά (άρκρο 6, παρ. 1, 3 του
κανονιςμοφ 1407/2013).
Οι δικαιοφχοι τθσ περίπτωςθσ α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 τθσ παροφςασ, δεν υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ
των κανόνων κρατικϊν ενιςχφςεων, κακότι χρθματοδοτοφνται για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που εμπίπτουν
ςτισ ουςιϊδεισ λειτουργίεσ του κράτουσ, ςτο
πλαίςιο άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ, οι οποίεσ δεν κεωροφνται οικονομικζσ.
Άρκρο 3
Ρόλοσ του ΟΑΕΔ
φμφωνα με το άρκρο 74 παρ. 6 του ν. 3863/2010 (115 Α’), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 66 παρ. 6 του ν.
3996/2011 (170 Α’), είναι δυνατι θ ζνταξθ των μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν για εργαςία ςτο
Δθμόςιο Σομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’), ςτουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ, κακϊσ και ςτισ πάςθσ φφςεωσ επιχειριςεισ αυτϊν, με απόφαςθ του Τπουργοφ
Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, μετά από γνϊμθ του Δ.. του Ο.Α.Ε.Δ. *…+
Άρκρο 4
Δικαιοφχοι, ωφελοφμενοι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ
1. Δικαιοφχοι του προγράμματοσ είναι:
α) κάκε είδουσ Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
β) επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοί του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ επαναοριοκετικθκε με βάςθ το άρκρο
51 του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα,
γ) επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ (Διμων και Περιφερειϊν) του ν.
3852/2010, που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα.*…+
2. Ωφελοφμενοι
Ωφελοφμενοι είναι άτομα θλικίασ 55-67 ετϊν που κα προςλθφκοφν από τισ επιχειριςεισ που κα ενταχκοφν ςτο
πρόγραμμα, εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο ανζργων των Τπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον
άνω των δϊδεκα (12) μθνϊν.*…+
Επιςθμαίνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτθςθ, αλλά υποδεικνφονται με ςυςτατικό
ςθμείωμα από τθν αρμόδια Τπθρεςία (ΚΠΑ2) ςφμφωνα με όςα ορίςει θ Δθμόςια Πρόςκλθςθ. Ωσ αρμόδια
Τπθρεςία ορίηεται θ υπθρεςία (ΚΠΑ2) ζκδοςθσ
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τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ.
Άρκρο 5
Διαδικαςία υπαγωγισ δικαιοφχων
1. α) Σα κάκε είδουσ Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοί του
δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ επαναοριοκετικθκε με βάςθ το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), που αςκοφν
οικονομικι δραςτθριότθτα και γ) επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ (Διμων
και Περιφερειϊν) του ν. 3852/2010, που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα και επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο
πρόγραμμα, υποβάλουν αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο, ωσ πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ των θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ο.Α.Ε.Δ., με τθ χριςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ *…+.
Οι δυνθτικά δικαιοφχοι του άρκρου 4, οι οποίοι ζχουν υποχρζωςθ τιρθςθσ του ν. 4270/2014, οφείλουν να ζχουν
εκδϊςει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για
τα ζτθ κατά τα οποία προτίκενται να απαςχολιςουν τουσ ωφελοφμενουσ. Κατά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ
αίτθςθσ αποςτζλλουν ςυνθμμζνα και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ
του αρμοδίου οργάνου για τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ δζςμευςθσ τθσ πίςτωςθσ, ειδάλλωσ δεν είναι δυνατι θ
υπαγωγι τουσ ςτο πρόγραμμα. Θ δαπάνθ αυτι, για τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, κα πρζπει να
αντιμετωπίηεται κατ' ζτοσ εντόσ του τικζμενου δθμοςιονομικοφ ςτόχου.
2. *…+ Κατά τθ διαδικαςία αναηιτθςθσ μακροχρόνια ανζργων, εφόςον ο άνεργοσ προςλθφκεί ςε υποκατάςτθμα
τθσ επιχείρθςθσ, θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ μακροχρόνια ανζργου παρζχεται μόνο ςτο υποκατάςτθμα και
πραγματοποιείται με κωδικοφσ πρόςβαςθσ του υποκαταςτιματοσ (Ονομαςία Χριςτθ και υνκθματικό).*…+
Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα, θ επιχείρθςθ
προβαίνει ςε πρόςλθψθ του ατόμου. Θ επιχείρθςθ προβαίνει ςτθν θλεκτρονικι αναγγελία πρόςλθψθσ των
υποδειχκζντων μζςω του ςυςτιματοσ ΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ. *…+
Άρκρο 6
Ποςό και ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ
1. Ποςό επιχοριγθςθσ.
Ωσ ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται το 75% του μθνιαίου μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ του
ωφελοφμενου με ανϊτατο όριο τα 750 ευρϊ μθνιαίωσ.
Θ επιχοριγθςθ υπολογίηεται για κάκε μινα πλιρουσ απαςχόλθςθσ για τουσ μιςκωτοφσ και για τουσ
θμερομιςκίουσ το ανϊτερο μζχρι είκοςι πζντε (25) θμζρεσ αςφάλιςθσ. το μιςκολογικό και μθ μιςκολογικό κόςτοσ
ςυμπεριλαμβάνονται οι ακακάριςτεσ πραγματικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ και οι ειςφορζσ που βαρφνουν τον
εργοδότθ. Οι αποδοχζσ και θ αςφάλιςθ των επιχορθγουμζνων κακορίηονται από τθν κείμενθ εργατικι και
αςφαλιςτικι νομοκεςία. *…+
2. Είναι δυνατόν επιχορθγοφμενοσ να πραγματοποιιςει κάτω των 25 θμερομιςκίων ςτθν περίπτωςθ που ο λόγοσ
απουςίασ αφορά ςτο πρόςωπο του εργαηόμενου, επιχορθγοφμενου και μθ. Για κάκε θμζρα απαςχόλθςθσ λιγότερθ
των 25 θμερϊν το ανωτζρω μθνιαίο ποςό επιχοριγθςθσ, όπωσ διαμορφϊνεται κάκε φορά, μειϊνεται κατά 1/25.
3. Για τθν πρόςλθψθ μακροχρόνια ανζργων, θ διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ ορίηεται ςτουσ δϊδεκα (12) μινεσ με
δυνατότθτα επζκταςθσ για άλλουσ δϊδεκα (12) μινεσ, φςτερα από αίτθςθ που κα υποβάλλει θ δικαιοφχοσ
επιχείρθςθ εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιξθ του 12μθνου απαςχόλθςθσ.
Άρκρο 7
Διαδικαςία καταβολισ επιχοριγθςθσ – επαλθκεφςεισ – υποβολι αντιρριςεων
*…+ 3. Σα δικαιολογθτικά που υποβάλλει θ επιχείρθςθ είναι τα εξισ:
α. ζντυπθ κατάςταςθ (ζντυπο Β) θ οποία περιλαμβάνει τισ τρζχουςεσ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ και τθν ανάλυςθ
των εργοδοτικϊν ειςφορϊν με τα ακόλουκα ςτοιχεία:
αα. Σο ονοματεπϊνυμο των επιχορθγουμζνων βάςει του προγράμματοσ,
αβ. Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α.) και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορθγουμζνων,
αγ. τθν θμερομθνία πρόςλθψισ τουσ,
αδ. τθν θμερομθνία γζννθςισ τουσ,
αε. τα θμερομίςκια που πραγματοποιικθκαν κατά μινα,
αςτ. το ςυνολικό μθνιαίο ακακάριςτο ποςό που δικαιοφνται οι εργαηόμενοι το οποίο δεν μπορεί να είναι
χαμθλότερο από τον κατϊτατο νομοκετθμζνο μιςκό ι θμερομίςκιο, και
αη. ςτιλθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ με τισ υπογραφζσ των επιχορθγουμζνων ότι απαςχολικθκαν το χρονικό
διάςτθμα για το οποίο ηθτείται θ επιχοριγθςθ,
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β. παραςτατικά/αποδεικτικά πλθρωμισ μιςκοδοςίασ των επιχορθγουμζνων για το αιτοφμενο χρονικό διάςτθμα
ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρκρου 38 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Αϋ 85) και τθν αρικμ. οικ. 22528/430/2017 (ΦΕΚ Βϋ
1721) υπουργικι απόφαςθ,
γ. Αναλυτικζσ Περιοδικζσ Δθλϊςεισ (Α.Π.Δ.), οι οποίεσ μποροφν να υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι, με
ςυνθμμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι τα ςτοιχεία που εμπεριζχονται είναι αλθκι,
δ. παραςτατικά καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για το ελεγχόμενο χρονικό διάςτθμα. ε περίπτωςθ ρφκμιςθσ
οφειλϊν προσ τον ΕΦΚΑ ι το Ενιαίο Σαμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Παροχϊν (ΕΣΕΑΕΠ), θ επιχείρθςθ
προςκομίηει τθ ρφκμιςθ, θ οποία πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάςτθμα, και οι δόςεισ να
καταβάλλονται κανονικά. Εάν κρικεί απαραίτθτο, τα ανωτζρω ςτοιχεία διαςταυρϊνονται με τον ΕΦΚΑ ι το
ΕΣΕΑΕΠ,
ε. αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τραπζηθσ με λογαριαςμό ΙΒΑΝ, ςτο οποίο εμφανίηεται θ
επωνυμία/ονοματεπϊνυμο τθσ επιχείρθςθσ - εργοδότθ (μόνο κατά τθν πρϊτθ αίτθςθ καταβολισ τθσ
επιχοριγθςθσ), και
ςτ. υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςχετικά με τθ ςϊρευςθ των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (μόνο κατά τθν
πρϊτθ αίτθςθ καταβολισ τθσ επιχοριγθςθσ).*…+
9. Οι επιτόπιεσ επαλθκεφςεισ διενεργοφνται από ελεγκτζσ υπαλλιλουσ του ΟΑΕΔ ςτθν ζδρα ι ςτο υποκατάςτθμα
τθσ επιχείρθςθσ όπου απαςχολείται ο επιχορθγοφμενοσ εργαηόμενοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ και
ςε οποιαδιποτε ςτάδιο υλοποίθςθσ του. Επιτόπιεσ
επαλθκεφςεισ διενεργοφνται και για το δεςμευόμενο, μθ επιχορθγοφμενο προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ.*…+
Άρκρο 8
Χρόνοσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ - Δεςμεφςεισ
Οι επιχειριςεισ του Δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται με το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και
επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ (Διμων και Περιφερειϊν) του ν. 3852/2010
- υποχρεοφνται να διατθριςουν μόνο το επιχορθγοφμενο
προςωπικό τουσ, με το ίδιο κακεςτϊσ απαςχόλθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ.
Οι επιχορθγοφμενοι κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ δεν αςκοφν άλλο ελευκζριο ι άλλο επάγγελμα. ε
διαφορετικι περίπτωςθ διακόπτεται θ επιχοριγθςθ τθσ επιχείρθςθσ για το ςυγκεκριμζνο άτομο και υποδεικνφεται
άλλο άνεργο άτομο.
ε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ μειϊςει το επιχορθγοφμενο προςωπικό τθσ και εφόςον δεν το αντικαταςτιςει
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόςεσ κζςεισ εργαςίασ όςεσ μειϊκθκε το
προςωπικό.*…+
Για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ αυτισ, ο Ο.Α.Ε.Δ. ζχει δθμοςιεφςει τθν 1θ τροποποίθςθ Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ Νο
11/2017 (αρικ. πρωτ.: 42119/15-7-2020, ΑΔΑ: 62ΨΘ4691Ω2-Δ52), θ οποία αφορά ςε πρόγραμμα επιχοριγθςθσ
για τθν απαςχόλθςθ 8.500 μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν ςε φορείσ του δθμοςίου τομζα που αςκοφν
τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα.
το Κεφάλαιο 5 τθσ Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ προβλζπεται ότι “Οι δυνθτικά δικαιοφχοι του κεφαλαίου 4 τθσ
παροφςασ, οι οποίοι ζχουν υποχρζωςθ τιρθςθσ του ν. 4270/2014, οφείλουν να ζχουν εκδϊςει τισ ςχετικζσ
αποφάςεισ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τα ζτθ κατά τα οποία προτίκενται να απαςχολιςουν τουσ ωφελοφμενουσ.
Κατά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ αποςτζλλουν ςυνθμμζνα και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του αρμοδίου
οργάνου για τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ δζςμευςθσ τθσ πίςτωςθσ, ειδάλλωσ δεν είναι δυνατι θ υπαγωγι τουσ ςτο
πρόγραμμα.*…+
τθν περίπτωςθ που ο δυνθτικά δικαιοφχοσ επικυμεί να επιχορθγθκεί για άτομο που κα απαςχολιςει ςε
υποκατάςτθμα, τότε θ θλεκτρονικι αίτθςθ υποβάλλεται ςτο αρμόδιο ΚΠΑ2 του υποκαταςτιματοσ του
δικαιοφχου.*…+
τθν εγκριτικι απόφαςθ, αποτυπϊνεται ο ακριβισ αρικμόσ των ωφελοφμενων για τα οποία κα επιχορθγθκεί ο
δικαιοφχοσ. Θ εγκριτικι απόφαςθ κα αποςτζλλεται με e-mail ςτο δικαιοφχο.
Με ςτόχο τθ ςφηευξθ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ, θ υπόδειξθ των μακροχρόνια ανζργων ςτουσ δικαιοφχουσ
διενεργείται από τουσ εργαςιακοφσ ςυμβοφλουσ ανζργων των Τπθρεςιϊν (Κ.Π.Α.2) μζςω ςυςτατικοφ ςθμειϊματοσ
*…+.
Θ αναηιτθςθ των προσ υπόδειξθ ανζργων γίνεται από το Μθτρϊο μακροχρονίων ανζργων του Οργανιςμοφ ςτο
Διμο όπου ανικει ο δικαιοφχοσ και, εφόςον κρικεί απαραίτθτο, ςτο ΚΠΑ2 όπου ανικει ο δικαιοφχοσ, ςφμφωνα με
τθν ειδικότθτα που περιγράφεται ςτθν εντολι κενισ κζςθσ.
Κατόπιν ςυγκροτείται, από το ΚΠΑ2, λίςτα δυνθτικά ωφελουμζνων, ανά ειδικότθτα, με ςειρά προτεραιότθτασ των
προσ υπόδειξθ ανζργων βάςει του αρικμοφ των μθνϊν μακροχρόνιασ ανεργίασ τουσ.
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Ο αρμόδιοσ «διαχειριςτισ» (εργαςιακόσ ςφμβουλοσ) του ΚΠΑ2, όπου ανικει ο δικαιοφχοσ, αναηθτά ζωσ πζντε (5)
μακροχρόνια ανζργουσ, θλικίασ 55 ζωσ 67 ετϊν, ανά εγκρικείςα κζςθ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν ειδικότθτα και τα
τυχόν τυπικά προςόντα που ζχουν κακοριςκεί για τθ κζςθ αυτι.
τθ ςυνζχεια, μετά τθν ενθμζρωςι τουσ, οι μακροχρόνια άνεργοι προςζρχονται ςτθν αρμόδια Τπθρεςία (ΚΠΑ2)
εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, προκειμζνου να παραλάβουν το ςυςτατικό ςθμείωμα.*…+
Οι άνεργοι υποδεικνφονται για κάκε μία από τισ αιτοφμενεσ κζςεισ και προςζρχονται ςτο δικαιοφχο εντόσ πζντε
(5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υπόδειξισ τουσ και τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ ςυςτατικοφ ςθμειϊματοσ.
Σο ΚΠΑ2 κα αποςτζλλει ςτο δικαιοφχο, μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (e-mail), κατάςταςθ των
υποδειχκζντων μακροχρόνια ανζργων και ςτθ ςυνζχεια ο δικαιοφχοσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των
υποδείξεων, κα επιλζγει τουσ ωφελοφμενουσ που πρόκειται να προςλάβει ςφμφωνα με τον αρικμό των
εγκρικειςϊν κζςεων.
Εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των υποδείξεων, οι δικαιοφχοι κα
ενθμερϊνουν αιτιολογθμζνα το ΚΠΑ2 ςχετικά με τθν αποδοχι και απόρριψθ των υποδειχκζντων.*…+
Ο δικαιοφχοσ προβαίνει ςε πρόςλθψθ του μακροχρόνια ανζργου, εντόσ τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν από τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των υποδείξεων ανά αιτθκείςα κζςθ.
Είναι δυνατι θ επιμικυνςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ κατά τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ , μετά από αίτθςθ του
δικαιοφχου και ςχετικι απόφαςθ του Προϊςταμζνου του ΚΠΑ2.”
Επίςθσ, ςτο κεφάλαιο 7 τθσ Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ, αναφζρεται: «Εντόσ των πρϊτων ενενιντα (90) θμερϊν, που
ακολουκοφν τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Α.Π.Δ. του κάκε διμινου απαςχόλθςθσ, ο δικαιοφχοσ
υποβάλλει τθν αίτθςθ με τα ςχετικά δικαιολογθτικά για καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι
μορφι, ςτο ΚΠΑ2 τθσ ζδρασ ι του υποκαταςτιματοσ όπου απαςχολείται ο επιχορθγοφμενοσ εργαηόμενοσ.»
το πλαίςιο αυτό θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ προτίκεται να προβεί ςτθν πρόςλθψθ είκοςι ενόσ (21) ατόμων με
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ 12 μθνϊν με δυνατότθτα ιςόχρονθσ παράταςθσ
για το ςφνολο των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, ωσ εξισ:
α) για τθν Περιφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ 10 άτομα,
β) για τθν Περιφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ 7 άτομα,
γ) για τθν Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ 4 άτομα.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω,
ειςθγοφμαςτε
α) τθν ζγκριςθ υποβολισ αιτιματοσ για τθν πρόςλθψθ 21 ατόμων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ επιχοριγθςθσ
απαςχόλθςθσ ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ
δϊδεκα (12) μθνϊν με δυνατότθτα ιςόχρονθσ επζκταςθσ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτισ υπ’ αρικ. οικ.
282286/450/20-6-2017 (ΦΕΚ 2307/τ.Βϋ/7-7-2017), οικ. 66837/1486/ 17-12-2018 (ΦΕΚ 5764/τ.Βϋ/20-12-2018) και
οικ. 28011/635/9-7-2020 (ΦΕΚ 2855/τ.Βϋ/13-7-2020) Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ κακϊσ και ςτθν 1θ
τροποποίθςθ τθσ Νο.11/2017 Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ του ΟΑΕΔ (αρικ.πρωτ.42119/15-7-2020) ωσ εξισ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ
ΑΡΙΘΜΟ
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ
ΕΝΟΣΘΣΑ
ΑΣΟΜΩΝ

ΑΧΑΪΑ

1

Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ Διοικθτικοφ

6

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Διοικθτικοφ

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Εργατϊν

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Προςωπικοφ Κακαριότθτασ

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Φυλάκων

1

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Διοικθτικοφ

1

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

1

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

1

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Οδθγϊν
Σεχνικϊν / Θλεκτρολόγων
Εγκαταςτάςεων
Χειριςτϊν Χωματουργικϊν
Μθχανθμάτων
Εργατϊν

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Προςωπικοφ Κακαριότθτασ

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
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ΘΛΕΙΑ

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Γενικϊν Κακθκόντων

1

Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ

Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν

3
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διοικθτικοφ
β) Σθν ζγκριςθ αποδοχισ επιχοριγθςθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ του μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ ςε
ποςοςτό 75% με ανϊτατο όριο τα 750 ευρϊ μθνιαίωσ των ςυμμετεχόντων ανζργων ςτο πρόγραμμα από τον
προχπολογιςμό του Ο.Α.Ε.Δ., ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
Σο ςυνολικό κόςτοσ (μιςκολογικό και μθ μιςκολογικό) για τθν μιςκοδοςία του προςωπικοφ, κα ανζλκει ςυνολικά
για όλθ τθν Περιφζρεια για δυο ζτθ ςτο ποςό των 620.665,20 ευρϊ, από τα οποία το 75% και ζωσ 750 ευρϊ
μθνιαίωσ για κάκε ωφελοφμενο επιχορθγείται από τον ΟΑΕΔ, και παρατίκεται αναλυτικά ςτον κατωτζρω πίνακα:
ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) – Κ.Α.Ε.
ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ (€) –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΡΙΘΜΟ
0342.01
Κ.Α.Ε. 0351.01
ΕΝΟΣΘΣΑ
ΑΣΟΜΩΝ
2021
2022
2023
2021
2022
2023
ΑΧΑΪΑ

10

59.772,00

119.544,00

59.772,00

14.822,16

29.644,32

14.822,16

ΑΙΣ/ΝΙΑ

7

39.786,00

79.572,00

39.786,00

9.870,78

19.741,56

9.870,78

ΘΛΕΙΑ

4

24.756,00

49.512,00

24.756,00

6.159,36

12.318,72

6.159,36

124.314,00 248.628,00 124.314,00 30.852,30

61.704,60

30.852,30

ΤΝΟΛΟ

21

497.256,00 €

123.409,20 €

φμφωνα δε με τθν αρικ.πρωτ. 121986/6977/21-5-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πιςτϊςεων τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ περιλαμβάνεται ςε εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ
ςτουσ ςχετικοφσ Κ.Α.Ε. Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Ο.Χ 0342, Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ 0351, Ειςφορζσ
ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ υπαλλιλων ΙΔΟΧ μερικισ απαςχόλθςθσ 0352, του προχπολογιςμοφ του ζτουσ
2021, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν ζγκριςθ τθσ Α’ αναμόρφωςισ του και θ Οικονομικι υπθρεςία ζχει
προχωριςει ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτουσ Κ.Α.Ε.:
02.01.072.0342.01.1231 ποςοφ 59.772,00 ευρϊ, 02.01.072.0351.01.1231 ποςοφ 14.822,16 ευρϊ,
02.02.072.0342.01.1231 ποςοφ 39.786,00 ευρϊ, 02.02.072.0352.01.1231 ποςοφ 9.870,78 ευρϊ,
02.03.072.0342.01.0007 ποςοφ 24.756,00 ευρϊ, 02.03.072.0352.01.0007 ποςοφ 6.159,36 ευρϊ, ζτουσ 2021 ωσ
εξισ: «Α/Α:1886-1891, ΑΔΑ: ΨΜ707Λ6-ΗΡΑ, ΩΦ287Λ6-ΘΩΔ, 6ΛΝ47Λ6-ΒΧ4, 64ΓΧ7Λ6-ΜΡΘ, ΩΧΕΘ7Λ6-ΑΔΜ,
ΨΦ867Λ6-1Ξ1».
Για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ που κα βαρφνει το επόμενο ζτοσ κα εκδοκεί πολυετισ ανάλθψθ του άρκρου 67
του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Αϋ).
Παρακαλοφμε για τθ λιψθ απόφαςθσ κατά τα ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των εδαφίων (δ) και (η) του
άρκρου 176 παρ.1 του ν.3852/2010, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Φίλια Ανδρζα – Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ και
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
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 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140917/2966/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ &
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Οργάνωςθσ &
Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
A) Εγκρίνει τθν υποβολι αιτιματοσ για τθν πρόςλθψθ 21 ατόμων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
επιχοριγθςθσ απαςχόλθςθσ ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν με δυνατότθτα ιςόχρονθσ επζκταςθσ, ςφμφωνα με τα
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διαλαμβανόμενα ςτισ υπ’ αρικ. οικ. 282286/450/20-6-2017 (ΦΕΚ 2307/τ.Βϋ/7-7-2017), οικ. 66837/1486/
17-12-2018 (ΦΕΚ 5764/τ.Βϋ/20-12-2018) και οικ. 28011/635/9-7-2020 (ΦΕΚ 2855/τ.Βϋ/13-7-2020) Κοινζσ
Τπουργικζσ Αποφάςεισ κακϊσ και ςτθν 1θ τροποποίθςθ τθσ Νο.11/2017 Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ του ΟΑΕΔ
(αρικ.πρωτ.42119/15-7-2020) ωσ εξισ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ
ΕΝΟΣΘΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΑΧΑΪΑ

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΘΛΕΙΑ

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ

1

Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ Διοικθτικοφ

6

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Διοικθτικοφ

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Εργατϊν

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Προςωπικοφ Κακαριότθτασ

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Φυλάκων

1

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Διοικθτικοφ

1

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

1

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

1

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Οδθγϊν
Σεχνικϊν / Θλεκτρολόγων
Εγκαταςτάςεων
Χειριςτϊν Χωματουργικϊν
Μθχανθμάτων
Εργατϊν

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Προςωπικοφ Κακαριότθτασ

1

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ

Γενικϊν Κακθκόντων

1

Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ

Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν

3

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

Διοικθτικοφ

Β) Εγκρίνει τθν αποδοχι επιχοριγθςθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ του μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ
κόςτουσ ςε ποςοςτό 75% με ανϊτατο όριο τα 750 ευρϊ μθνιαίωσ των ςυμμετεχόντων ανζργων ςτο
πρόγραμμα από τον προχπολογιςμό του Ο.Α.Ε.Δ., ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
Σο ςυνολικό κόςτοσ (μιςκολογικό και μθ μιςκολογικό) για τθν μιςκοδοςία του προςωπικοφ, κα ανζλκει
ςυνολικά για όλθ τθν Περιφζρεια για δυο ζτθ ςτο ποςό των 620.665,20 ευρϊ, από τα οποία το 75% και
ζωσ 750 ευρϊ μθνιαίωσ για κάκε ωφελοφμενο επιχορθγείται από τον ΟΑΕΔ, και παρατίκεται αναλυτικά
ςτον κατωτζρω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ
ΕΝΟΣΘΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) – Κ.Α.Ε.
0342.01

ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ (€) –
Κ.Α.Ε. 0351.01

2021

2022

2023

2021

2022

2023

ΑΧΑΪΑ

10

59.772,00

119.544,00

59.772,00

14.822,16

29.644,32

14.822,16

ΑΙΣ/ΝΙΑ

7

39.786,00

79.572,00

39.786,00

9.870,78

19.741,56

9.870,78

ΘΛΕΙΑ

4

24.756,00

49.512,00

24.756,00

6.159,36

12.318,72

6.159,36

124.314,00 248.628,00 124.314,00 30.852,30

61.704,60

30.852,30

ΤΝΟΛΟ

21

497.256,00 €

123.409,20 €
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φμφωνα δε με τθν αρικ.πρωτ. 121986/6977/21-5-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πιςτϊςεων τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ περιλαμβάνεται ςε εγγεγραμμζνεσ
πιςτϊςεισ ςτουσ ςχετικοφσ Κ.Α.Ε. Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Ο.Χ 0342, Ειςφορζσ ςτο
ΙΚΑ 0351, Ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ υπαλλιλων ΙΔΟΧ μερικισ απαςχόλθςθσ 0352, του
προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2021, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν ζγκριςθ τθσ Α’ αναμόρφωςισ
του και θ Οικονομικι υπθρεςία ζχει προχωριςει ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
ςτουσ Κ.Α.Ε.:
02.01.072.0342.01.1231 ποςοφ 59.772,00 ευρϊ, 02.01.072.0351.01.1231 ποςοφ 14.822,16 ευρϊ,
02.02.072.0342.01.1231 ποςοφ 39.786,00 ευρϊ, 02.02.072.0352.01.1231 ποςοφ 9.870,78 ευρϊ,
02.03.072.0342.01.0007 ποςοφ 24.756,00 ευρϊ, 02.03.072.0352.01.0007 ποςοφ 6.159,36 ευρϊ, ζτουσ
2021 ωσ εξισ: «Α/Α:1886-1891, ΑΔΑ: ΨΜ707Λ6-ΗΡΑ, ΩΦ287Λ6-ΘΩΔ, 6ΛΝ47Λ6-ΒΧ4, 64ΓΧ7Λ6-ΜΡΘ,
ΩΧΕΘ7Λ6-ΑΔΜ, ΨΦ867Λ6-1Ξ1».
Για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ που κα βαρφνει το επόμενο ζτοσ κα εκδοκεί πολυετισ ανάλθψθ του
άρκρου 67 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Αϋ).

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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