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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/169068/938/03-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες
Υπουργείων και άλλων Φορέων». Β) Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την καταβολή του μη
μισθολογικού κόστους των ωφελούμενων ανέργων, ποσού 397.731,00€».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/165586/2716/02-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη /
Δ/νση Διοίκησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Οργάνωσης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία
αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016], όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
4. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία:
«Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για
την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε Δήμους, Περιφέρειες και σε
εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. […] είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. είτε με
συγχρηματοδότηση από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. και εθνικούς ή άλλους πόρους είτε με χρηματοδότηση από
εθνικούς πόρους, όπως κάθε φορά ορίζει κοινή υπουργική απόφαση […].
Ο Ο.Α.Ε.Δ. καταρτίζει τη Δημόσια Πρόσκληση για τα προγράμματα του προηγούμενου υποστοιχείου και είναι ο
αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του
πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων
φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους
επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών
στους επιβλέποντες φορείς. Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν […], θα
απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να
καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα ανωτέρω και καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω:
α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείμενο και η διάρκεια του προγράμματος,
β) οι επιβλέποντες φορείς,
γ) οι ωφελούμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.,
δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων μέσω του Ο.Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και η μοριοδότηση
αυτών […]
ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων,
υποβολής ενστάσεων, εξέτασης αυτών από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης
ανέργων,
στ) η υποχρεωτική πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουμένων, σύμφωνα με τον οριστικό
πίνακα κατάταξης,
ζ) κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος,
η) εφόσον το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σκέλος μη συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ, τότε
καθορίζεται το μέρος του προγράμματος και το χρονικό διάστημα που: i) συγχρηματοδοτείται από τους πόρους
του ΕΣΠΑ και ii) αυτό που χρηματοδοτείται από ετέρους πόρους, που προβλέπονται στα στοιχεία 1.1. και 1.2.».
[…] Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών
επιλογής για την πρόσληψη των ωφελουμένων ανέργων και ελέγχει τη νομιμότητα αυτής. Εάν κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των
οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται
υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του «Επιβλέποντα Φορέα».
Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του Προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται
αυτοδικαίως, χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.
Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου
κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου
κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως. […]
Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.- Ε.Τ.Ε.Α., με εξαίρεση ωφελούμενους,
ασφαλισμένους μετά την 1.1. 1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση
του Ε.Τ.Α.Α. . […]
Για την εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι
επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται: α) με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των
ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και στο ίδιο επίπεδο
προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόμενούς τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα
Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3850/2010 (Α΄84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις και β) να απασχολούν τους ωφελούμενους στις
ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για την εργασία
στην οποία θα απασχοληθούν.
5. Την υπ’ αριθ. 30977/18-02-2022 Νο 2/2022 Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την «Προώθηση
της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες,
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες
Υπουργείων και άλλων φορέων» (ΑΔΑ: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1).
6. Το Παράρτημα Ι της υπό στοιχείο 5 ανωτέρω Δημόσιας Πρόσκλησης σύμφωνα με το οποίο στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσονται 199 θέσεις ωφελουμένων ως εξής: στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας εκατό
(100), στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας πενήντα τρεις (53), στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
σαράντα έξι (46).
7. Την υπ’ αριθ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022) «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ’ αριθ. 249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ’ αριθ. 71/2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) για Α) Έγκριση του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βάση την Κ.Υ.Α. 55034/2021 και
Β) Έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική
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μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2022. Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθ.
πρωτ. 234546/31-12-2021 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
10. Την υπ’ αριθ. 28/19-04-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
Α΄ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΑΓΠ7Λ6-ΩΙ1), η
οποία βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθ. 66462/06-05-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 94ΧΕΟΡ1Φ-ΡΤ6).
11. Την αριθ. πρωτ. 160995/2617/30-5-2022 αίτημα βεβαίωσης δέσμευσης πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης καταβολής του μη μισθολογικού κόστους στους ωφελούμενους του προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 1.5613/14-12-2021 (ΦΕΚ 5895/τ.Β΄/16-12-2021) & 2.250/11-02-2022
(ΦΕΚ 634/τ.Β΄/14-02-2022) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα με τις οποίες ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα, μεταξύ άλλων και
τα κατωτέρω:
Άρθρο 1
Πλαίσιο Ένταξης
1. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει τη δράση, «Προώθηση
της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες,
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων
φορέων» η οποία ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους εντάσσεται στην υποπαρ. ΙΔ.1
της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
2. Η δράση της απασχόλησης, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται
σε όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, εκτός από τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων που υπάγονται στις
Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.[…]
3. Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται
στους Δήμους Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες
Υπουργείων και άλλων φορέων και περιοχών που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον
αφορά τη δράση της απασχόλησης.
Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας […] εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.
4. Η δράση αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Άρθρο 2
Στόχος - Αντικείμενο - Διάρκεια
1. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι
μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε
«προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την
περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα τα προγράμματα θα συνδέονται
με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των
ανέργων ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως
ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.
2. Ειδικότερα, τα προγράμματα 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), στην
καθαριότητα, στις υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,
• υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης,
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• βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης
προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,
• οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την
ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων,
• μετάβαση στην κυκλική οικονομία,
• προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τομέα
πολιτισμού προς τους πολίτες,
• βελτίωση των αθλητικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού.
3. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του
ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με
τον ν. 4152/2013, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και
άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση
και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς
την επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί
σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή των
ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών,
ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας άνω των 55 ετών είναι προαιρετική.
[…]
Άρθρο 3
Ορισμοί - Αρμοδιότητες
[…] 4. Επιβλέποντες φορείς ορίζονται οι Δήμοι, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, οι οποίοι θα προσλάβουν και θα
απασχολήσουν ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ. […]
Άρθρο 6
Ωφελούμενοι - Κριτήρια και Σύστημα Επιλογής
1. O ΟΑΕΔ υποδέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις ωφελουμένων, καταρτίζει πίνακα κατάταξης ανέργων, προβαίνει
στη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων σύμφωνα με τους
οριστικούς πίνακες κατάταξης, καταβάλλει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος στους ωφελουμένους και
τους επιβλέποντες φορείς αντιστοίχως και διενεργεί δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους στους
επιβλέποντες φορείς […].
2. Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε
η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων
κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε
τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι 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) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν
εργάζεται κανείς,
γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ.
[…]
Άρθρο 8
Υπόδειξη – Τοποθέτηση ωφελούμενων
1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι δυνητικά ωφελούμενοι
που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε
ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, όσο και κατά την αναγγελία τοποθέτησής τους από τον
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επιβλέποντα φορέα, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην
Πρόσκληση.
2. Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά
ειδικότητα, με βάση την συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος
που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το
δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής από τα επιμέρους κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 6. Αν και πάλι δεν
καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με
το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στον επιβλέποντα φορέα στον οποίο θα
απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.
4. Ο επιβλέπων φορέας υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.1 των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων
σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση
στον φορέα του συστατικού σημειώματος από τον ωφελούμενο. Επισημαίνεται ότι οι υποδείξεις των
ωφελουμένων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία
ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων.
5. Στη συνέχεια ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε οι
τοποθετημένοι ωφελούμενοι να διαγραφούν από τον οριστικό πίνακα κατάταξης. Οι τοποθετημένοι
ωφελούμενοι αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του επιβλέποντα φορέα ή/και
υπηρεσία τοποθέτησης.
6. Ο επιβλέπων φορέας, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων δυνητικά ωφελουμένων οι οποίοι δεν
αποδέχονται την τοποθέτησή τους ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει σχετικά το
ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι δυνητικά ωφελούμενοι οι οποίοι δεν
αποδέχονται την θέση τοποθέτησης διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα οριστικό πίνακα κατάταξης
ανέργων.
7. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ των Επιβλεπόντων Φορέων, των ωφελούμενων και των
Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ επιλύεται βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24 του ν.
2690/1999, Α΄45).
8. Στην περίπτωση που ο επιβλέπων φορέας δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν
καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των
επιβλεπόντων φορέων τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα
φορέα , βάσει της αίτησής τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη
γνώμη του επιβλέποντα φορέα.
9. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους
επιβλέποντες φορείς δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη την διάρκεια
του προγράμματος.
10. Πρόωρη διακοπή της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα δύναται να
πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου (ενδεικτικά: απιστία στην
υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά) με αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα φορέα κοινοποιούμενη στο
δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ. Σε περιπτώσεις σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου, ο ωφελούμενος δύναται να διαγραφεί
από το μητρώο ωφελουμένων του προγράμματος κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή άλλου οργάνου που
ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής της συμμετοχής ωφελουμένου στο
πρόγραμμα για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν στον επιβλέποντα φορέα, η θέση δεν καλύπτεται από έτερο
ωφελούμενο. Ο ωφελούμενος τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου
επιβλέποντος φορέα, βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν
αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου επιβλέποντος φορέα.
11. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρόωρης διακοπής της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον
επιβλέποντα φορέα εκτός των αναφερομένων στην παρ. 10, η θέση δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο. Ο
ωφελούμενος τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος φορέα,
βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με
τη σύμφωνη γνώμη του νέου επιβλέποντος φορέα.
12. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται
αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Οι
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επιβλέποντες φορείς χορηγούν, με τη λήξη του προγράμματος, στους ωφελούμενους βεβαίωση χρόνου
απασχόλησης σε κοινωφελές πρόγραμμα.
13. Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα, επιλαμβανόμενο
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή αιτήματος των ΕΥΔ των ΕΠ. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος
κατατάχθηκε στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η
τοποθέτηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του επιβλέποντα φορέα, και
ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων σχετικά με
αμφισβήτηση τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. Ο ΟΑΕΔ και οι επιβλέποντες φορείς
κοινοποιούν αμελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται για να προβεί στις
προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες.
Άρθρο 9
Μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος - Αμοιβές ωφελουμένων - Επιλέξιμες δαπάνες
1. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις
ασφαλιστικές εισφορές (φορέα - ωφελουμένου), οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την ειδικότητά τους.
2. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου
κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου
μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4597/2019, όπως ισχύει.
3. Ο ΟΑΕΔ και ο επιβλέπων φορέας, εκτός από τα οριζόμενα ποσά στην παρούσα, δεν καταβάλλει οποιαδήποτε
άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελουμένους (ενδεικτικά: επίδομα αδείας).
4. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 ανώτατα μηνιαία ποσά για 25
ημέρες. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο
μισθολογικό κόστος.
5. Ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου και επιβλέποντα φορέα. Επιλέξιμη
δαπάνη αποτελεί και η εισφορά του άρθρου 89Γ παρ. 1 και 5 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
6. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Για τα μέλη της οικογενείας τους εφαρμόζεται η διάταξη του
άρθρου 23 του ν. 4529/2018.
7. Για τους ωφελουμένους που θα απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές
περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (Β΄ 2778), η καταβολή στο ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης
επιλέξιμη δαπάνη.
8. Οι ωφελούμενοι διατηρούν την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι τη λήξη διάρκειας των
προγραμμάτων. Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω ωφελούμενων, δηλαδή των ωφελούμενων
που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), αποτελεί
επίσης επιλέξιμη δαπάνη χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω υποπαραγράφου.
Άρθρο 10
Διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελουμένους και επιβλέποντες φορείς
1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα
υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης,
β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντος φορέα,
στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελουμένου:
• ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα και μητέρας,
• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
• Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης ή πρώην ΕΤΑΑ,
• Κωδικό πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου - ωφελούμενου,
• χρονολογία γέννησης,
• ημερομηνία αναγγελίας τοποθέτησης,
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• αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN μόνο κατά την πρώτη πληρωμή και εάν δεν το έχει δηλώσει
στην υπηρεσία (ΚΠΑ2) ο ωφελούμενος ώστε να καταχωρηθεί στο σχετικό πεδίο του μητρώου του,
• αριθμός ημερών ασφάλισης,
• καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής,
• καθαρές μηνιαίες αμοιβές,
• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου/ασφαλισμένου,
• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές επιβλέποντος φορέα,
• συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένου και επιβλέποντος φορέα),
γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), για τους ωφελούμενους του προγράμματος
ξεχωριστά, οι οποίες θα συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος,
δ) αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN του επιβλέποντος φορέα και
ε) ταυτότητα πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) ΕΦΚΑ των Επιβλεπόντων φορέων που ανήκουν στην
Κεντρική Διοίκηση.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφελουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους είναι
η συλλογή των απογραφικών δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ των ωφελουμένων από τον επιβλέποντα φορέα, η
οποία θα πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης καταχώρησης των απογραφικών δελτίων εξόδου
και συνημμένης αναλυτικής λίστας αυτών.
3. Ο τρόπος υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών καθορίζεται από τον ΟΑΕΔ στη Δημόσια Πρόσκληση.
4. Μετά την διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στην πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει
άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει
της μηνιαίας κατάστασης παραγράφου 1 της
παρούσας, και τους λογαριασμούς ΙΒΑΝ των φορέων υποδοχής, με τα ποσά που αντιστοιχούν στις συνολικές
ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενων και φορέων υποδοχής).
Όταν ο φορέας ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέσω ταυτότητας
πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) ΕΦΚΑ. Παραμένει η υποχρέωση υποβολής της ΑΠΔ από τους
επιβλέποντες φορείς που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση στον ΕΦΚΑ και προσκόμισής της στο αρμόδιο ΚΠΑ2.
5. Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών
ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ. Οι επιβλέποντες φορείς, προκειμένου να τους καταβληθούν οι
ασφαλιστικές εισφορές που έπονται του αρχικού μήνα
τοποθέτησης, υποβάλλουν υποχρεωτικά στα αρμόδια ΚΠΑ2 παραστατικά καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών μετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.
6. Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εξειδικεύεται στην δημόσια πρόσκληση που καταρτίζει ο
ΟΑΕΔ.
[…]
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις επιβλέποντος φορέα
[…]
5. Ο επιβλέπων φορέας απασχολεί τους ωφελουμένους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί και
εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα απασχοληθούν. Ο επιβλέπων φορέας
απασχολεί τους ωφελουμένους σε περιοχές αρμοδιότητας και σε τομείς δραστηριότητας του.
6. Ο επιβλέπων φορέας δεν αναθέτει σε ωφελουμένους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και
εμπειρία, η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους, ιδιαιτέρως δε όταν τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν
τη χρήση εξοπλισμού - μηχανημάτων και εργαλείων. Ειδικότερα, αναφορικά με τους ωφελουμένους που
απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, απαγορεύεται να τους αναθέτει καθήκοντα στην αποκομιδή
απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.
7. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να παρέχει στους ωφελουμένους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την
ασφάλεια και την υγεία τους.
[…]
Για την υλοποίηση της πράξης αυτής, η ΔΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) έχει δημοσιεύσει τη Νο 2/2022 (αριθ. πρωτ.:
30977/18-02-2022, ΑΔΑ: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1) 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
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φορείς, για 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών και αφορά ειδικότητες όλων των
κατηγοριών εκπαίδευσης.
Στην υποπαράγραφο 12.4 (α) του Κεφαλαίου 12 της Δημόσιας Πρόσκλησης προβλέπεται ότι “Για τον υπολογισμό
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές μετατρέπονται σε μικτές αποδοχές και
κατόπιν πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή του πακέτου κάλυψης σύμφωνα με την ειδικότητα του
ωφελούμενου, που τοποθετείται στον Επιβλέποντα Φορέα.
Ενδεικτική Περίπτωση Α: Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της μικτής ασφάλισης του
πρώην e-ΕΦΚΑ οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές μετατρέπονται σε μικτές αποδοχές διαιρούμενες δια του
συντελεστή 0,8588 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις μικτές) και στη συνέχεια οι
μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,3666 της μικτής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (Κωδικός
Πακέτου Κάλυψης 101).[…]
β) Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που
ασφαλίζονται και σε άλλα ασφαλιστικά πακέτα κάλυψης, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικών περιπτώσεων.”
Σύμφωνα δε με το παράρτημα Ι της ως άνω Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
έχουν κατανεμηθεί συνολικά 199 ωφελούμενοι όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ) για το σύνολο
των Περιφερειακών Ενοτήτων, ως εξής:
α) για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 100 άτομα
β) για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 53 άτομα
γ) για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 35 άτομα (από τις αιτηθείσες από την ΠΔΕ 46 θέσεις)
Το συνολικό ποσό για την κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των
ωφελουμένων, και το οποίο θα μεταβιβασθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τη ΔΥΠΑ σύμφωνα με τα
ανωτέρω εκτεθέντα, παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ

Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
100
53
35
188
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
209.112,00
113.600,00
75.019,00
397.731,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€)
Για τις ανάγκες της πίστωσης των συνολικών ποσών των ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος της
κοινωφελούς εργασίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα υποδείξει στη ΔΥΠΑ τραπεζικό λογαριασμό της
Εθνικής Τράπεζας που τηρείται στην Έδρα και στη συνέχεια θα εκταμιεύονται τα επί μέρους ποσά των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Κατόπιν αυτών και με δεδομένη την επιθυμία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να συμμετάσχει στην υλοποίηση
των προωθούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας
Εισηγούμαστε
την έγκριση α) συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την
προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ως επιβλέποντος φορέα, σύμφωνα με
την Νο 2/2022 Δημόσια Πρόσκληση της ΔΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) όπως ανωτέρω περιγράφηκε, και β) καταβολής
της σχετικής δαπάνης του μη μισθολογικού κόστους των ωφελούμενων ανέργων και αποδοχής επιχορήγησης του
αντίστοιχου ποσού από τη ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ.
165078/9653/31-05-2022, 165099/9658/31-05-2022 & 165111/9660/01-06-2022 της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου περί πολυετούς δέσμευσης πιστώσεων.
Σημειώνεται ότι, επειδή οι αναλήψεις Ηλείας για το έτος 2022 δεν επαρκούν, το υπολειπόμενο ποσό θα προκύψει
κατόπιν της επόμενης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022.
Τα επιχορηγούμενα ποσά και αντιστοίχως οι δαπάνες κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των συμμετεχόντων
και ωφελούμενων από τα προγράμματα, θα ανέλθουν συνολικά για όλη την Περιφέρεια στο ποσό των 397.731,00
ευρώ και θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ως εξής:
i.Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας τον ΚΑΕ 02.02.072.9429.01.1231 για συνολικό ποσό 113.600,00
ευρώ, για μεν το έτος 2022 είναι εγγεγραμμένα 92.820,00 ευρώ, για δε το έτος 2023 θα εγγραφούν 20.780,00
ευρώ.
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ii.Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας τον ΚΑΕ 02.01.072.9429.01.1231 για συνολικό ποσό 209.112,00 ευρώ, για
μεν το έτος 2022 είναι εγγεγραμμένα 169.903,50 ευρώ, για δε το έτος 2023 θα εγγραφούν 39.208,50 ευρώ.
iii.Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας τον ΚΑΕ 02.03.072.9429.01.0038 για συνολικό ποσό 75.019,00 ευρώ, για μεν
το έτος 2022 είναι εγγεγραμμένα 20.000,00 ευρώ και θα εγγραφούν επιπλέον 41.296,00 ευρώ κατόπιν της
επόμενης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022, για δε το έτος 2023 θα εγγραφούν 13.723,00 ευρώ.
Παρακαλούμε για την προώθηση του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Περιφερειακού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. δ, ζ και ιε του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄),
όπως ισχύει, λόγω προθεσμιών που υπάρχουν από τη ΔΥΠΑ για την έναρξη της απασχόλησης των ωφελούμενων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Παπαδόπουλο Παναγιώτη – Αντιπεριφερειάρχη
Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλο Παναγιώτη, για
παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
•

Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

(ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ Συναφείς Φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων», ως επιβλέποντος φορέα, σύμφωνα με την Νο 2/2022
Δημόσια Πρόσκληση της ΔΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.)., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος
της παρούσας.
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Β) Αποδέχεται την επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για την καταβολή του μη μισθολογικού κόστους των
ωφελούμενων ανέργων, ποσού 397.731,00€.

Σημειώνεται ότι, επειδή οι αναλήψεις Ηλείας για το έτος 2022 δεν επαρκούν, το υπολειπόμενο ποσό
θα προκύψει κατόπιν της επόμενης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022.
Τα επιχορηγούμενα ποσά και αντιστοίχως οι δαπάνες κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των
συμμετεχόντων και ωφελούμενων από τα προγράμματα, θα ανέλθουν συνολικά για όλη την
Περιφέρεια στο ποσό των 397.731,00 ευρώ και θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ως εξής:
i.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας τον ΚΑΕ 02.02.072.9429.01.1231 για συνολικό

ποσό 113.600,00 ευρώ, για μεν το έτος 2022 είναι εγγεγραμμένα 92.820,00 ευρώ, για δε το έτος 2023
θα εγγραφούν 20.780,00 ευρώ.
ii.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας τον ΚΑΕ 02.01.072.9429.01.1231 για συνολικό ποσό

209.112,00 ευρώ, για μεν το έτος 2022 είναι εγγεγραμμένα 169.903,50 ευρώ, για δε το έτος 2023 θα
εγγραφούν 39.208,50 ευρώ.
iii.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας τον ΚΑΕ 02.03.072.9429.01.0038 για συνολικό ποσό

75.019,00 ευρώ, για μεν το έτος 2022 είναι εγγεγραμμένα 20.000,00 ευρώ και θα εγγραφούν επιπλέον
41.296,00 ευρώ κατόπιν της επόμενης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022, για δε το έτος
2023 θα εγγραφούν 13.723,00 ευρώ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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