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Του  Πρακτικού αριθ. 38/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 672/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, μέσω του 
Προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, 
φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/281292/3827/21/09/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  
   Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος και  7) ) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 2) 
Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
 μέλος,  5) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και 
κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε προσωρινά ο Πρόεδρος της οικονομικής 
επιτροπής Πολίτης Αλέξιος και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος 
Κουρτίδης. 
Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της 
οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος. 
Κατά την συζήτηση του 20ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 672: Εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Α.Μ.Θ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: Δ.Δ. 252751/3706/13-09-2022 έγγραφό της, 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 176 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αφορά στις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αρθ. 38 ν.4795/2021, ΦΕΚ 62 Α) 
2. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 
4. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
5. Την υπ. αριθ. 42119/15.7.2020 «1η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017» (ΑΔΑ: 
62ΨΗ4691Ω2-Δ52) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αναφορικά με το 
πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 
6. Τις αριθ. 21/2022/000091897106/05.09.2022 και 21/2022/000091434086/05.09.2022 αποφάσεις 
ΔΥΠΑ/ΚΠΑ2 Κομοτηνής ένταξης της ΠΑΜΘ στο πρόγραμμα.   
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7. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι επιχορηγούμενο από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2119/15-
7-2020 «1η Τροποποιητική Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017» με ποσό επιχορήγησης το 75% του 
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των ενταγμένων δικαιούχων με ανώτατο όριο τα 750 
ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια της επιχορήγησης / προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με 
δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση του δικαιούχου εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης. 
8. Τις υπ. αριθ. πρωτ. Δ.Ο 168/13.1.2022 (ΑΔΑ 6ΟΥ87ΛΒ-Κ1Λ) και Δ.Ο. 169/13.1.2022 (ΑΔΑ Ψ77Β7ΛΒ-
ΣΔΙ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την δαπάνη πληρωμής του μισθολογικού και μη κόστους των 
προσλαμβανομένων του προγράμματος της αριθ. 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. 
9. Το γεγονός ότι, το χρονικό περιθώριο για την έγκριση πρόσληψης του προσωπικού του Προγράμματος 
της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, 
φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λήγει 
στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, καθιστά την εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. άμεση και επείγουσα. 
10. Για όλους τους ανωτέρω λόγους.  
                                                            
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓEIΤΑΙ 
Την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της 
πρόσληψης προσωπικού συνολικά έξι ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στην ΠΑΜΘ, μέσω 
συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 
55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης, όπως καταγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 

Α)  ΠΑΜΘ και ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ  
  

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΕ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1 

ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 6 

  
Σύμφωνα με του όρους της πρόσκλησης 11/2017 της ΔΥΠΑ ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του 
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ 
μηνιαίως. Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς 
όσο και τους ημερομισθίους, το ανώτερο, μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. Για κάθε ημέρα 
απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25, 
όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι 
συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον 
εργοδότη. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία.   
Η διάρκεια της επιχορήγησης/ προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης 
για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης. Για την ομαλή υλοποίηση του 
προγράμματος, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση επέκτασης και τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες, πριν από τη λήξη του αρχικού 12µηνου απασχόλησης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά έξι ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με συμβάσεις ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στην ΠΑΜΘ, 
μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 8.500 μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης, όπως καταγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 

Α)  ΠΑΜΘ και ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ  
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ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΕ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1 

ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 6 

Σύμφωνα με του όρους της πρόσκλησης 11/2017 της ΔΥΠΑ ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του 
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ 
μηνιαίως. Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς 
όσο και τους ημερομισθίους, το ανώτερο, μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. Για κάθε ημέρα 
απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25, 
όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι 
συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον 
εργοδότη. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία.   
Η διάρκεια της επιχορήγησης/ προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης 
για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης. Για την ομαλή υλοποίηση του 
προγράμματος, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση επέκτασης και τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες, πριν από τη λήξη του αρχικού 12µηνου απασχόλησης. 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  672/2022. 

 
                         
                        
              Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
               ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                             
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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