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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάτρα 18-9-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
Αριθ. Πρωτ.: 236382/343
& Αμερικής Τ.Κ:26441 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
FAX : 2613613538
ΠΡΟΣ:
Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Χαρ.Αριστειδόπουλο
ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
2) Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 101/14-9-2015 Απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 235616/2477/8-9-2015 έγγραφο του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 101/14-9-2015 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση πράξης
με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015» και παρακαλούμε για τις δικές
σας περαιτέρω ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 14-9-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας,
ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 236446/344/8-9-2015 γραπτή πρόσκληση
της Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους
κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος,

3)

Αγγελόπουλος

Λαλιώτης

Γεώργιος,

Παναγιώτης-

Γραμματεύων,

5)Αγιομυργιαννάκης

4)

Εμμανουήλ,

6)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης
Σάββας,

9)Βεργοπούλου

11)Ευθυμίου

Απόστολος,

Παρασκευή,

10)Δριβίλας

12)Καπράλος

Σπυρίδων,

Δημήτριος
13)Καρδάρα

Ευσταθία, 14)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 15)Κατσακούλης Ευάγγελος,
16)Κοκκινοβασίλης
Κωνσταντίνος,
Δημήτριος,

Πολυδεύκης

18)Κωνσταντοπούλου

20)Λύτρας

22)Μητρόπουλος

(Τάκης),

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

Αναστασία

17)Κοτσιλιάνος
,

19)Κωσταριάς

21)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

23)Μπαλαμπάνης

Νικόλαος,

24)Μπούνιας Χρήστος , 25)Μπράμος Παναγιώτης, 26)Νασιώτης
Θεόδωρος,
28)Παρασκευόπουλος

27)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
Γεράσιμος,

29)Πετρόπουλος

Γεωργία,
Κωνσταντίνος,
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30)Πλατανιάς Παναγιώτης , 31)Ρήγας Χρήστος, 32)Σώκος Ευθύμιος,
33)Τσόγκας Γεώργιος, 34)Υφαντής Νικόλαος, 35)Φωτόπουλος Τρύφων,
36)Χαροκόπος Αντώνιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

κ.κ.

Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, ΖαχαροπούλουΣτούμπου Αδαμαντία, Κατσανιώτης Ανδρέας, Κελεπούρης Ανδρέας,
Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα), Κολοβός Ιωάννης,
Κοτοπούλης Σπυρίδων, Κούστας Κωνσταντίνος, Σιαμπλής Δημήτριος,
Σύρμος Γεώργιος,
(δικαιολογημένα

Φαρμάκης Νεκτάριος, Χαμηλάκη Αικατερίνη

απούσα),

Χατζηλάμπρου

Βασίλειος

και

Χήνος

Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος

Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών

Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν υπηρεσιακοί παράγοντες,
πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: 7Λ5Γ7Λ6-1ΡΖ

Αριθ.Αποφ. 101/2015
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 06ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση πράξης με τίτλο «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους
2014-2015»και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ. Χαρ/μπο Αριστειδόπουλο, που αναφέρθηκε στην υπ’ αριθ.
πρωτ. 235616/2477/8-9-2015 γραπτή εισήγησή του , λέγοντας τα εξής:
«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.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων του
Περιφερειακού Συμβουλίου» , το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που
ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο σε επιτροπή
του.
Στο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού, του
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις. Με το Ν.2286/1995/19Α/1.2.1995
κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή
θέματα.
Με την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, γίνεται
η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014
και με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή
Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό 246014/4155/11.9.2014 απόφαση
του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 1.9.2014 μέχρι την 28.2.2017 (ΦΕΚ.603 τ.ΥΟΔΔ/1.10.2014). Με
τις υπ’ αριθμό 296693/5006 & 296694/5007/3.11.2014 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και
στους

Αντιπεριφερειάρχες

που

ορίστηκαν

από

τον

Περιφερειάρχη

καθώς και

σε

Περιφερειακούς Συμβούλους (ΦΕΚ.3081 /17.11.2014).
Β’

Με την υπ’ αριθμό 158/2014 (19η συνεδρίαση στις 10.11.2014) απόφαση του, το
Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εψήφισε τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη
με την 160023/14451/22.12.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ελλάδας». Με την υπ’ αριθμό 4/2015 (2η
Συνεδρίαση στις 12.1.2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε, «Η
έγκριση της Α’ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2015», η απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη με την 5948/753/10.2.2015 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την
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υπ’ αριθμό 28/2015 (5η Συνεδρίαση στις 12.3.2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αποφασίστηκε, «Η έγκριση της Β’ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη με την 33099/3720/6.4.2015
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου. Με την υπ’ αριθμό 65/2015 (12η Συνεδρίαση στις 17.6.2015) απόφαση του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

αποφασίστηκε,

«Η

έγκριση

της

Γ’

τροποποίησης

του

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή κρίθηκε
νόμιμη με την 75520/7969/6.7.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την υπ’ αριθμό 71/2015 (13η
Συνεδρίαση στις 29.6.2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε, «Η
έγκριση της Δ’ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2015», η απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη με την 80563/8556/13.7.2015 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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 258/Α) επήλθε «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την παράγραφο ΙΔ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ.107Α’/9.5.2013) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» ισχύουν τα παρακάτω:
1. Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, ο Οργανισμός
Απασχόλησης

Εργατικού

Δυναμικού

καταρτίζει

Προγράμματα

Κοινωφελούς

Χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενα από τους πόρους του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη
κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε Δήμους και
περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία. Με κοινή
απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
ηλεκτρονικής
Μεταφορών

Διακυβέρνησης,
και

Δικτύων,

Ανάπτυξης,

Εργασίας,

Ανταγωνιστικότητας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

Υποδομών,

και

Πρόνοιας

καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω:
α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείμενο και η διάρκεια του προγράμματος,
β) οι δικαιούχοι φορείς,
γ) οι ωφελούμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ
και η μοριοδότηση αυτών.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ.428Α’) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης»,
όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιθ΄ κατά την οποία εξαιρείται από την επιλογή
μέσω ΑΣΕΠ και «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή
άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που
καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ».
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3. 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.
4. Οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως με τη λήξη του προγράμματος, χωρίς
καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.
5. Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6
ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους
ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ
μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Εκτός από τα παραπάνω
καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν
οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους.
6. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑ.
7. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου αυτής οι δικαιούχοι φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
υγιεινή και ασφάλεια, στον τόπο παροχής εργασίας, των ωφελουμένων.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας υπόψη και την 5η τροποποίηση της Πράξης «Προώθηση της
Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2015, στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης, με αριθμ. πρωτ. 13163/7.8.2015, την 5η τροποποίηση της Πράξης «Προώθηση της
Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2015, στις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου» με αριθμ.

πρωτ. 13164/7.8.2015 και την 5η τροποποίηση της Πράξης

«Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2015,
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, με αριθ. πρωτ. 13165/7.8.2015 αποφάσεις ένταξης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια
Βίου Μάθηση» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ, του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Με την Νο 5/2015 Δημόσια
Πρόσκληση (65283/25.8.2015) απευθύνεται 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 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης
Πλαίσιο Ένταξης
Η παρατεταμένη ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία έχει επηρεάσει
αρνητικά τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας, τα οποία επιδεινώθηκαν με
επιταχυνόμενο ρυθμό. Έχοντας υπόψη το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο, υλοποιείται Πράξη με
τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΡΤΟΥΣ 2014-2015». 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 και υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης.
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Η Πράξη «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΟΥΣ 2014-2015» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και, συγκεκριμένα, στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας
«07 -Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, «08 Διευκόλυνση της

πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και

«09 -Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου»
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Στόχος και αντικείμενο της πράξης
Η Πράξη έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που
πλήττονται

εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η

ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των
ανέργων, στην ένταξη - επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην
αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα. Ειδικότερα αποσκοπεί στην υποστήριξη και βελτίωση των
υπηρεσιών της εκπαίδευσης, στη βελτίωση των

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της

υγείας (καθαριότητα υποδομών υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας
πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας), στη
βελτίωση των

παρεχομένων υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα

καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση

που έχουν

πολιτών ( π.χ. ασφαλιστικά ταμεία,

κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κλπ.) καθώς και δράσεων που αφορούν στην
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες
που ευρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Ορισμοί
Ως Επιβλέποντες Φορείς ορίζονται οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν, θα
απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ,
προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. (Δήμοι, Περιφέρειες,
Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες).
Οι Ωφελούμενοι:
Κριτήρια Επιλογής
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την

προώθηση της απασχόλησης μέσω

προγραμμάτων

κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του
Ο.Α.Ε.Δ., και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. 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.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών,
στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
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4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά

προσόντα τους.

5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
6. εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Προσόντα Πρόσληψης:
Οι άνεργοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή
Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και
από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας,
από την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).
Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται
με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10

αρ. 1) που χορηγείται από το

Κέντρο Ελληνικής γλώσσας των κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ : Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ : Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη
Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
2. Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής να έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο έτος), δηλαδή όσοι έχουν
γεννηθεί πριν την 15.9.1997.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα πρόσληψης)

περιγράφονται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο, και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της
διαδικτυακής ύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη
και Συνθηματικό), την ειδική αίτηση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσλάβει
ο Επιβλέπων Φορέας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και
τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη-εργαζόμενου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο
που προσλαμβάνεται από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Πράξης

ΑΔΑ: 7Λ5Γ7Λ6-1ΡΖ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΣΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι
μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και β) σε 17,27
ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 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.
Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ και ο
Επιβλέπων Φορέας δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση
στους ωφελούμενους (άδεια, επίδομα αδείας, ειδικές άδειες κ.ά.) και γενικώς δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, πέραν των ρητώς προβλεπομένων στη με
αριθμό 4.31879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ 3172/Β/26.11.2014) ΚΥΑ. Ως χρόνος συμμετοχής στο
Πρόγραμμα θεωρείται ο χρόνος που ο ωφελούμενος βρίσκεται στη διάθεση του
εργοδότη/επιβλέποντα φορέα και απασχολείται προσηκόντως.
Στην περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιμες
ημέρες του μήνα, κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει αμοιβή/ενίσχυση για 25
ημέρες και συγκεκριμένα 495,25 ευρώ όσοι είναι άνω των 25 ετών και 431,75 ευρώ όσοι είναι
κάτω των 25 ετών.
i. Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις
ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη και το οποίο για τους ανέργους
άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 234,80 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25
ετών το ποσό των 204,70 ευρώ.
ii. 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 τους οποίους οι εισφορές
αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας
και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω
ωφελούμενων δηλαδή των ωφελούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.ΤΑ.Α.
αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω υποπαραγράφου.
iii. Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων
Κοινωφελούς Εργασίας, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται
στην Φ10221/οικ.26816/929/2.12.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς του
κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη, χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω
υποπαραγράφου.
iv. Οι ωφελούμενοι των Προγραμμάτων διατηρούν την τυχόν ασφάλιση για παροχές
ασθένειας, ή αλλιώς την τυχόν ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που
απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι μέχρι τη λήξη διάρκειας των Προγραμμάτων.
2. Μετά τη λήξη 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.
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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.
Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί από
τον Επιβλέποντα Φορέα σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή με την
έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές των
ωφελούμενων. Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης
καταβολής της επιχορήγησης για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει
χώρα αμέσως μετά και την υποβολή της ΑΠΔ από τον Επιβλέποντα Φορέα.
Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται
παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους
και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα Φορέα.
Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αμοιβέςαποδοχές (έως 495,25 ευρώ για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και έως 431,75 ευρώ για
τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών) μετατρέπονται σε μεικτές αποδοχές, διαιρούμενες
δια του συντελεστή 0,845

(ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις

μεικτές) και στη συνέχεια οι μεικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4006
της μεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).
Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους απασχοληθούν σε
ειδικότητες που ασφαλίζονται στον κλάδο βαρέων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή οι καθαρές
αμοιβές- αποδοχές έως 495,25 ευρώ για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και έως 431,75
ευρώ για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών) μετατρέπονται σε μεικτές αποδοχές,
διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,8105

(ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-
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αποδοχών στις μεικτές) και στη συνέχεια οι μεικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον
συντελεστή 0,4566 της μεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης
105).
Έλεγχος και Παρακολούθηση
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ έτους 2014-2015», έλεγχοι διενεργούνται
από την ΕΥΕ-ΕΚΤ ως δικαιούχο της Πράξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία

καθώς

και

από

άλλα

εθνικά

και

κοινοτικά

όργανα.

Επιτόπιους

δειγματοληπτικούς ελέγχους / επαληθεύσεις διενεργεί και ο ΟΑΕΔ προς τους επιβλέποντες
φορείς, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την ορθή καταβολή
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα
ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση ελέγχου η οποία λαμβάνεται υπόψη για
την καταβολή των αμοιβών των ωφελουμένων και των ασφαλιστικών εισφορών και
κοινοποιείται προς ενημέρωση στον δικαιούχο. Οι επιτόπιοι έλεγχοι του προγράμματος
διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στο παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλογούν :
- 62 ωφελούμενοι ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για το σύνολο των 3 Περιφερειακών Ενοτήτων,
ως εξής:
Α) Π. Ε. Αχαΐας 32 άτομα
Β) Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας 15 άτομα
Γ) Π. Ε. Ηλείας 15 άτομα
- 238 ωφελούμενοι ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ για το σύνολο των 3 Περιφερειακών Ενοτήτων, ως εξής:
Α) Π. Ε. Αχαΐας98 άτομα
Β) Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας 76 άτομα
Γ) Π. Ε. Ηλείας 64 άτομα
Συνολικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα απασχοληθούν 300 ωφελούμενοι για
χρονική διάρκεια πέντε (5) μηνών.
Κατόπιν των προαναφερθέντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος αυτού, το
συνολικό ποσό για την κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις
ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουμένων, που θα μεταβιβασθεί στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τον νόμο και την υπ’ αριθμό 4.31879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ
3172/Β/26.11.2014) ΚΥΑ παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα.
Π.Ε.ΑΧΑΪΑ
Σ

Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ
ΝΑΝΙΑΣ

Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

32

15

15

62

98

76

64

238

235

235

235

258

30.550,00

21.385,00

18.565,00

70.500,00

ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

5

5

5

5

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

152.750,00

106.925,00

92.825,00

352.500,00

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΕ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
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Για τις ανάγκες της πίστωσης των συνολικών ποσών των ασφαλιστικών εισφορών του
προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα υποδείξει
στον ΟΑΕΔ 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, παρακαλούμε:
Την

έγκριση

συμμετοχής

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας

στο

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας έτους 2014-2015, σύμφωνα με τη Νο5/2015
Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, ως επιβλέπων φορέας, όπως ανωτέρω περιγράφηκε.
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 του
352.500,00 ευρώ και θα βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα 071 και τον Κ.Α.Ε. 9459.01
«Επενδύσεις για διάφορα έργα» και στις τρείς (3) Περιφερειακές Ενότητες και
ειδικότερα:
I. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας συνολικό ποσό 106.925,00
ευρώ, για μεν το έτος 2015 είναι εγγεγραμμένα 64.155,00 ευρώ, για δε το έτος
2016 θα εγγραφούν στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 42.770,00 ευρώ.
II. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας συνολικό ποσό 152.750,00 ευρώ, για μεν
το έτος 2015 είναι εγγεγραμμένα 91.650,00 ευρώ, για δε το έτος 2016 θα
εγγραφούν στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 61.100,00 ευρώ.
III. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας συνολικό ποσό 92.825,00 ευρώ, για μεν το
έτος 2015 είναι εγγεγραμμένα 55.695,00 ευρώ, για δε το έτος 2016

θα

εγγραφούν στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 37.130,00 ευρώ».

Πριν

τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός

Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Κατσακούλης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο και
τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω ,
κατόπιν διαλογικής συζήτησης
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου, τη
συμμετοχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με
τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα έτους 2014-2015» που αφορά την προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας έτους 2014-2015, σύμφωνα με
τη Νο5/2015 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, ως επιβλέπων φορέας, όπως
ανωτέρω περιγράφηκε.
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 του
352.500,00 ευρώ και θα βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα 071 και τον Κ.Α.Ε.
9459.01 «Επενδύσεις για διάφορα έργα» και στις τρείς (3) Περιφερειακές
Ενότητες και ειδικότερα:
I.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας συνολικό ποσό
106.925,00 ευρώ, για μεν το έτος 2015 είναι εγγεγραμμένα
64.155,00 ευρώ, για δε το έτος 2016 θα εγγραφούν στον υπό
έγκριση προϋπολογισμό 42.770,00 ευρώ.
II.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας συνολικό ποσό 152.750,00
ευρώ, για μεν το έτος 2015 είναι εγγεγραμμένα 91.650,00 ευρώ,
για δε το έτος 2016 θα εγγραφούν στον υπό έγκριση
προϋπολογισμό 61.100,00 ευρώ.
III.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας συνολικό ποσό 92.825,00
ευρώ, για μεν το έτος 2015 είναι εγγεγραμμένα 55.695,00 ευρώ, για δε
το έτος 2016 θα εγγραφούν στον υπό έγκριση προϋπολογισμό
37.130,00 ευρώ.
Κατά αυτής της απόφασης ψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κος Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

