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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2018

Αριθ.Πρωτ.: 285082/516
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613539
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού
& Διοίκησης
κ. Δημητρίου Δριβίλα
3. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της υπ. αριθμ. 166/27-09-2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 284702/462/19-09-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ. Δημητρίου Δριβίλα
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 166/27-09-2018
απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση συμμετοχής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους,
Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» και παρακαλούμε για τις
περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 27-9-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας,
ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 286795/520/20-9-2018 γραπτή πρόσκληση
του 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) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

4)Αγιομυργιαννάκης

Κούστας
Εμμανουήλ,

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

5)Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος,

6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας Δημήτριος, 8)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
Αδαμαντία, 9)Καπράλος Σπυρίδων, 10)Καρδάρα Ευσταθία, 11)Καρπέτας
Κωνσταντίνος, 12)Κολοβός Ιωάννης, 13)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος,
14)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 15)Κωσταριάς Δημήτριος, 16)Λύτρας
Ιωάννης, 17)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 18)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος,
19)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,
Θεόδωρος,

20)Μπράμος Παναγιώτης, 21)Νασιώτης

22)Παρασκευόπουλος

Κωνσταντίνος,

24)Πλατανιάς

26)Σιαμπλής

Δημήτριος,

Αναστασία,

29)Τσόγκας

Γεράσιμος,

Παναγιώτης,

27)Σώκος
Γεώργιος,
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23)Πετρόπουλος
25)Ρήγας

Ευθύμιος,

Χρήστος,

28)Τογιοπούλου

30)Υφαντής

Νικόλαος,
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31)Φωτόπουλος Τρύφων , 32)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 33)Χαροκόπος
Αντώνιος, 34)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 35)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα
απών) , Βεργοπούλου Παρασκευή, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Ευθυμίου
Απόστολος,

Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης,

Κατσακούλης

Ευάγγελος,

Κατσανιώτης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα
(δικαιολογημένα

απών),
απών),

Κοκκινοβασίλης
Κοκκότη

Πολυδεύκης

Γεωργία-Αρετή

(Τάκης)

(δικαιολογημένα

απούσα), Κοτοπούλης Σπυρίδων (δικαιολογημένα απών), Κουμπούρας
Βασίλειος , Μπούνιας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), ΠαπαναγιώτουΜαρτζάκλη Γεωργία, Σύρμος Γεώργιος και Φαρμάκης Νεκτάριος.
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: Από το Επιμελητήριο Ν. Ηλείας ο
Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Νικολούτσος, ο κ. Κωνσταντίνος Λάμπρος, ο κ.
Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος και ο κ. Διονύσιος Μπουλούτας, ο
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Πύργου κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος, η
Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος
Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας,
η Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
(Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) κ. Θεόδωρος
Λάμπος, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
(Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών) κ. Ελένη Σπυράκη, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη
της συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ. 166/2018

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 5ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προώθηση της
απασχόλησης

μέσω

προγραμμάτων

κοινωφελούς

χαρακτήρα,

συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης κ.Δημήτριο Δριβίλα που είναι
εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 284702/462/1909-2018 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
με το υπ’ αριθ. 284421/3327/19-9-2018 έγγραφό της, η Διεύθυνση Διοίκησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μας διαβίβασε την εισήγησή της,
αναφορικά με την Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προώθηση της
απασχόλησης
μέσω
προγραμμάτων
κοινωφελούς
χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
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. 248595/2712-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-122016], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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3. Την εγκύκλιο με αριθ.πρωτ.2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με
την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 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.
5. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως ισχύουν.
6. 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:
Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, 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 ή σε άλλες δημόσιες
υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
εποπτευόμενα από Υπουργεία, 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.
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (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 δέσεις
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 (δήμοι,
περιφέρειες, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα
από Υπουργεία) 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 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,
5
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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.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 428), όπως
ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιθ` ως εξής:
"Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους Περιφέρειες ή άλλες
δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγράμματος Κοινωφελούς
Χαρακτήρα που «σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".
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 ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας
νομοθεσίας: α) για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ
ημερησίως και όχι υψηλότερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως και σε 24,76
ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 619
ευρώ μηνιαίως και β) για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε
17,27 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως και
σε 21,59 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες
από 539,75 ευρώ μηνιαίως.
Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.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
6
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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.
7. Το υπ’ αριθ. οικ. 126/8-5-2018 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Διαχείρισης
Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο γνωστοποιείται η
έναρξη σχεδιασμού και υλοποίησης νέου κύκλου Απασχόλησης
Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 276 Δήμους και Περιφέρειες μέσω της
καταχώρησης εκ μέρους των φορέων υποδοχής στην ειδική διαδικτυακή
πλατφόρμα καθώς ότι ο αριθμός των θέσεων που έχουν κατανεμηθεί στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 345 άτομα.
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 52480/1-8-2018 Νο 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης / Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με τίτλο
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα
συμπεριλαμβανομένης
και
της
κατάρτισης
των
συμμετεχόντων σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης» (ΑΔΑ:
ΩΖΕΒ4691Ω2-ΝΛ4).
9. Το Παράρτημα Ι της υπό στοιχείο 8 ανωτέρω Δημόσιας Πρόσκλησης
σύμφωνα με το οποίο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσονται
343 θέσεις ωφελουμένων ως εξής: στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
εκατό ενενήντα (190), στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
ογδόντα πέντε (85), στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας εξήντα οκτώ
(68).
10.Την υπ’ αριθ. 55961/643/1-3-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ
111/τ.ΥΟΔΔ/9-3-2017) «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
11.Την υπ’ αριθ. 69923/876/14-3-2017 (ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/24-03-2017)
Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
12.Την υπ’ αριθ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ).
13.Την υπ’ αριθ. 293717/29-11-2017 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ).
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14.Την υπ’ αριθ. 35/19-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση Α΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ: ΩΠ147Λ6-Τ5Υ).
15.Την υπ’ αριθ. 59110/26-3-2018 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 35/19-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΝΣΦΟΡ1Φ-ΤΕΠ).
16.Την υπ’ αριθ. 37/3-4-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση Β΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ: ΩΩΦΗ7Λ6-Τ5Α).
17.Την υπ’ αριθ. 70256/16-4-2018 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 37/3-4-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α).
18.Την υπ’ αριθ. 56/27-4-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση Γ΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ:6ΜΑΞ7Λ6-4ΧΝ).
19.Την υπ’ αριθ. 87656/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 56/27-4-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΦΟΥΟΡ1Φ-ΥΜ7).
20.Την υπ’ αριθ. 97/25-6-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση Δ΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ: 7ΑΑΠ7Λ6-ΝΣΝ).
21.Την υπ’ αριθ. 135049/12-7-2018 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 97/25-6-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 75Ι8ΟΡ1Φ-ΧΦΧ).
22.Την υπ’ αριθ. 107/16-7-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση Ε΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ: 6ΘΗ87Λ6-ΠΑΨ).
23.Την υπ’ αριθ. 152483/3-8-2018 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 107/16-7-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΔΥΓΟΡ1Φ-ΧΕΝ).
24.Την υπ’ αριθ. 149/11-9-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση ΣΤ΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ: ΩΟΣΖ7Λ6-ΥΩΟ).
25.Το αριθ. πρωτ. 280120/3267/14-9-2018 αίτημα βεβαίωσης ύπαρξης
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του μη μισθολογικού
κόστους στους ωφελούμενους του προγράμματος.
26.Την υπ’ αριθ. 280149/12733/18-9-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για
την κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους των ωφελούμενων ποσού
665.000 ευρώ.
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Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 8.7847/25-7-2018 (ΦΕΚ
3013/τ.Β΄/25-7-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Παιδείας, έρευνας και
Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της
απασχόλησης
μέσω
προγραμμάτων
κοινωφελούς
χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» με την οποία ρυθμίζονται όλα τα σχετικά
θέματα, μεταξύ άλλων και τα κατωτέρω:
Άρθρο 1
Πλαίσιο Ένταξης
1. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
(ΓΓΔΚΑΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) καταρτίζει τη δράση «Προώθηση της
απασχόλησης
μέσω
προγραμμάτων
κοινωφελούς
χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», η οποία ως προς το συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από
εθνικούς πόρους εντάσσεται στο πλαίσιο της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
2. Η δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της,
απευθύνεται στο σύνολο των Δήμων, των Περιφερειών και των Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας εκτός α) των Δήμων που συμμετέχουν στις δημόσιες
προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. με αριθμ. 8/2017 και 9/2017, β) των Δήμων που
υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, γ) των Περιφερειών
Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και δ) των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που
εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
3. Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από
εθνικούς πόρους, απευθύνεται α) στους Δήμους που υπάγονται στις
Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετέχουν
στις Δημόσιες Προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. με αριθμ. 8/2017 (πλην των Δήμων
Φυλής και Ασπροπύργου) και 9/2017, β) στις Περιφέρειες Αττικής και
Νοτίου Αιγαίου και γ) στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις
Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
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) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας
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Άρθρο 2
Στόχος της πράξης – Αντικείμενο - Διάρκεια
1. Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας
πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη
οικονομική κρίση και
τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της
εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των
ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
2. Ενδεικτικά, 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), η καθαριότητα.
• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
• 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.
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 το ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους,
Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν.
4109/2013 (Α΄ 16) (επιβλέποντες φορείς) και κατάρτισης για την περαιτέρω
ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη
του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η
κατάρτιση πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου
κατάρτισης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι προαιρετική.
[…]
Άρθρο 3
Ορισμοί - Αρμοδιότητες
Επιβλέποντες Φορείς ορίζονται οι φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες και Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας) οι οποίοι προσλαμβάνουν, απασχολούν ανέργους και
πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ. […]
Άρθρο 4
Ωφελούμενοι - Κριτήρια και Σύστημα Επιλογής
1. Ο ΟΑΕΔ υποδέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις ωφελουμένων, καταρτίζει
πίνακα κατάταξης ανέργων, προβαίνει στη σύζευξη των ωφελουμένων με τις
θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, καταβάλλει μισθολογικό και
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μη μισθολογικό κόστος στους ωφελούμενους και τους επιβλέποντες φορείς
αντιστοίχως και διενεργεί δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους στους
επιβλέποντες φορείς.
2. Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της
ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και 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 Ο.Α.Ε.Δ., 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 Ο.Α.Ε.Δ., 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 Ο.Α.Ε.Δ. και
ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)»,
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
[…]
Άρθρο 6
Υπόδειξη – τοποθέτηση ωφελούμενων
1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς
έχουν οι δυνητικοί 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 πρόσληψή τους από
τον επιβλέποντα φορέα, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά
προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση.
2. Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τον οριστικό
πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία
των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
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 4. 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
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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 εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση
στο φορέα του συστατικού σημειώματος από τον ωφελούμενο. Επισημαίνεται
ότι οι αντικαταστάσεις των ωφελουμένων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα
σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του
Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων της παρούσας Δημόσιας
Πρόσκλησης.
5. Στη συνέχεια ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον Ο.Α.Ε.Δ. 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 δυνητικών
ωφελουμένων οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους ή δεν
προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του
Ο.Α.Ε.Δ. και δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι δυνητικοί
ωφελούμενοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης διαγράφονται
οριστικά από τον ισχύοντα οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων.
7. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την συμμετοχή του ωφελούμενου στο
πρόγραμμα επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο
που ορίζεται με απόφασή του.
8. Ο επιβλέπων φορέας δικαιούται μόνον για λόγους ανωτέρας βίας να μην
αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο. Στην περίπτωση αυτή η
συγκεκριμένη θέση δεν καλύπτεται και ο υποδειχθείς άνεργος που δεν
τοποθετήθηκε, τοποθετείται με απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Δ., σε αντίστοιχη
θέση άλλου επιβλέποντα φορέα ή/και υπηρεσία τοποθέτησης του σχετικού
παραρτήματος της πρόσκλησης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα
αυτού, βάσει της αίτησης ή άλλης επιλογής του ωφελουμένου, καθ' υπέρβαση
του εγκεκριμένου στον νέο επιβλέποντα φορέα, αριθμού θέσεων.
9. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν ο ωφελούμενος για σπουδαίο λόγο,
ο οποίος δύναται να αποδειχθεί εγγράφως, αιτείται να τοποθετηθεί σε
διαφορετική θέση υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση υποβάλλεται μετά την
τοποθέτησή του από τον Επιβλέποντα Φορέα.
10. Πρόωρη διακοπή του προγράμματος ωφελουμένου δύναται, με
αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα φορέα, να πραγματοποιηθεί σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου (ενδεικτικά:
απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά), 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.
11. Στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής ωφελουμένου σε πρόγραμμα
κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας, η θέση αυτή δεν καλύπτεται από
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έτερο ωφελούμενο. Ο ωφελούμενος θα τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του
Ο.Α.Ε.Δ., 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
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 Ο.Α.Ε.Δ. Για τυχόν διαφορές μεταξύ
ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων σχετικά με αμφισβήτηση τυπικών
προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. Ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι επιβλέποντες
φορείς κοινοποιούν αμελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα
που απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητες του
ενέργειες.
Άρθρο 7
Ένταξη – Υλοποίηση της Πράξης
1. Ο δικαιούχος της δράσης, μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης της
ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της
δράσης στο ΕΠ συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και
στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως θα εξειδικεύονται στη σχετική
πρόσκληση. Στην αίτηση προσδιορίζονται οι επιβλέποντες φορείς και ο
αριθμός θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.
2. Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τον ΟΑΕΔ ως προς το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της (σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου όπως
αυτά εξειδικεύονται στην πρόσκληση) και από πόρους του Ο.Α.Ε.Δ. ως προς
το εθνικό σκέλος.
Άρθρο 8
Χρηματοδότηση δράσης - Επιλέξιμες δαπάνες - Απουσίες ωφελουμένων
[…]
6. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα
απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα ωφελουμένου).
7. Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το
μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι
περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και
άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ
μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.
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8. Ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο Επιβλέπων Φορέας, εκτός από τα οριζόμενα ποσά στην
παρούσα, δεν καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους
ωφελούμενους (ενδεικτικά: επίδομα αδείας).
9. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 7
ανώτατα μηνιαία ποσά για 25 ημέρες. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να
απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό
κόστος.
10. 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).
11. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης,
υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ).
12. Για τους ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές
εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην αριθ. Φ10221/οικ.26816/929/2-122011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 2778),
η καταβολή στο ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί
επίσης επιλέξιμη δαπάνη.
[…]
Άρθρο 9
Διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε
ωφελούμενους 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 (AMΚΑ).
• Αριθμό Μητρώου (AM) ΕΦΚΑ.
• Κωδικό πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου-ωφελούμενου.
• Χρονολογία γέννησης.
• Ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης.
• Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.
• 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).
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γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), για κάθε
ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίες θα συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του
προγράμματος,
δ) Αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του επιβλέποντος φορέα και
ε) αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ στην περίπτωση όταν ο
επιβλέπων φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.
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.
3. Ο τρόπος υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών καθορίζεται από τον
ΟΑΕΔ στην πρόσκληση.
4. Μετά τη 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, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων
ή λογαριασμό ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ (όταν πρόκειται για φορέα Κεντρικής
Διοίκησης) με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές
(ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων).
5. Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά
την προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον
ΕΦΚΑ. Οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2
παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μετά την καταβολή τους
στον ΕΦΚΑ.
6. Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εξειδικεύεται στην
σχετική πρόσκληση.
Άρθρο 11
Έλεγχος και Παρακολούθηση
1.Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή
της πράξης, τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το
ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
- τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πόρων,
- την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,
- την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση
ένταξης της πράξης,
- την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους,
- την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή
κυρώσεων,
- την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη
διαπίστωση σχετικής παράβασης,
την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
[…]
4. Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και από τον Ο.Α.Ε.Δ., προς τους
επιβλέποντες φορείς, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων
και την έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Η πιστοποίηση της
απασχόλησης περιλαμβάνει τις διοικητικές
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πράξεις τοποθέτησης των ωφελουμένων, παρουσιολόγια, κτλ.
5. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν
έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάζεται στο δικαιούχο προκειμένου να εκδώσει
τις σχετικές διοικητικές πράξεις.
[…]
Για την υλοποίηση της πράξης αυτής, ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει δημοσιεύσει τη Νο
8/2018 (αριθ. πρωτ.: 52480/1-8-2018, ΑΔΑ: ΩΖΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) Δημόσια
Πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα
κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 30.333 θέσεις πλήρους
απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών και αφορά ειδικότητες κατηγορίας
ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ.
Στην υποπαράγραφο 12.4 i του Κεφαλαίου 12 της Πρόσκλησης
προβλέπεται ότι “Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών,
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 μικτές αποδοχές.
Ενδεικτική Περίπτωση Α: Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών
εισφορών της μικτής ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ οι καθαρές
αμοιβές-αποδοχές μετατρέπονται σε μικτές αποδοχές διαιρούμενες δια του
συντελεστή 0,84 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις
μικτές) και στη συνέχεια οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον
συντελεστή 0,4106 της μικτής ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ
(Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).
Ενδεικτική Περίπτωση Β: Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών
εισφορών για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται στον
κλάδο βαρέων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 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 μικτές αποδοχές,
διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,8055 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών
αμοιβών-αποδοχών στις μικτές) και στη συνέχεια οι μικτές αποδοχές
πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4666 της μικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
& ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 105).
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 343
ωφελούμενοι όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ) για το
σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων, ως εξής:
α) για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 190 άτομα
β) για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 85 άτομα
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γ) για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 68 άτομα
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 τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με
τα ανωτέρω εκτεθέντα, παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ

Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΕ

56

17

12

85

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕ

43

21

25

89

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΕ

65

29

18

117

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΕ

26

18

8

52

368.000,00

165.000,00

132.000,00

665.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€)

Για τις ανάγκες της πίστωσης των συνολικών ποσών των ασφαλιστικών
εισφορών του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας θα υποδείξει στον Ο.Α.Ε.Δ. 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
Εισηγείται
την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ως επιβλέποντος φορέα, σύμφωνα με
την Νο 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. 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
665.000,00 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
02.02.073.9429.01.1231 για συνολικό ποσό 165.000,00 ευρώ, για μεν το
έτος 2018 είναι εγγεγραμμένα 62.000,00 ευρώ, για δε το έτος 2019 θα
εγγραφούν 103.000,00 ευρώ.
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ii. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας τον ΚΑΕ 02.01.073.9429.01.1231
για συνολικό ποσό 368.000,00 ευρώ, για μεν το έτος 2018 είναι
εγγεγραμμένα 138.000,00 ευρώ, για δε το έτος 2019 θα εγγραφούν
230.000,00 ευρώ.
iii. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας τον ΚΑΕ 02.03.072.9429.01.0038
για συνολικό ποσό 132.000,00 ευρώ, για μεν το έτος 2018 είναι
εγγεγραμμένα 49.500,00 ευρώ, για δε το έτος 2019 θα εγγραφούν
82.500,00 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την
έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ως επιβλέποντος φορέα, σύμφωνα με
την Νο 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. 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
665.000,00 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
02.02.073.9429.01.1231 για συνολικό ποσό 165.000,00 ευρώ, για μεν το
έτος 2018 είναι εγγεγραμμένα 62.000,00 ευρώ, για δε το έτος 2019 θα
εγγραφούν 103.000,00 ευρώ.
ii.
Στην
Περιφερειακή
Ενότητα
Αχαΐας
τον
ΚΑΕ
02.01.073.9429.01.1231 για συνολικό ποσό 368.000,00 ευρώ, για μεν το
έτος 2018 είναι εγγεγραμμένα 138.000,00 ευρώ, για δε το έτος 2019 θα
εγγραφούν 230.000,00 ευρώ.
iii.
Στην
Περιφερειακή
Ενότητα
Ηλείας
τον
ΚΑΕ
02.03.072.9429.01.0038 για συνολικό ποσό 132.000,00 ευρώ, για μεν το
έτος 2018 είναι εγγεγραμμένα 49.500,00 ευρώ, για δε το έτος 2019 θα
εγγραφούν 82.500,00 ευρώ».
Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας
κ.Καρπέτας
Κωνσταντίνος.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και
τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω ,
κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ως επιβλέποντος φορέα, σύμφωνα με
την Νο 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. όπως περιγράφηκε στην
ανωτέρω εισήγηση.
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
665.000,00 ευρώ και θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ως εξής:
1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας τον ΚΑΕ
02.02.073.9429.01.1231 για συνολικό ποσό 165.000,00 ευρώ, για
μεν το έτος 2018 είναι εγγεγραμμένα 62.000,00 ευρώ, για δε το έτος
2019 θα εγγραφούν 103.000,00 ευρώ.
2. Στην
Περιφερειακή
Ενότητα
Αχαΐας
τον
ΚΑΕ
02.01.073.9429.01.1231 για συνολικό ποσό 368.000,00 ευρώ, για
μεν το έτος 2018 είναι εγγεγραμμένα 138.000,00 ευρώ, για δε το
έτος 2019 θα εγγραφούν 230.000,00 ευρώ.
3. Στην
Περιφερειακή
Ενότητα
Ηλείας
τον
ΚΑΕ
02.03.072.9429.01.0038 για συνολικό ποσό 132.000,00 ευρώ, για
μεν το έτος 2018 είναι εγγεγραμμένα 49.500,00 ευρώ, για δε το έτος
2019 θα εγγραφούν 82.500,00 ευρώ.
Κατά της απόφασης αυτής ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος που
υπερψήφισε δική του πρόταση.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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