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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Πάηπα 31 Ηοςλίος 2018
Απ. Ππωη: 226444/2944
ΠΡΟ: Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1528/2018 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Η ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.226206/4284/20.07.2018 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1528/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζ. 1311/2018 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ζέκα: «Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ ππαιιειηθνύ
πξνζσπηθνύ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο από
01/04/2018 έσο 25/06/2018 »,σο πξνο ηελ ζπλνιηθή δαπάλε δηάζεζεο πίζησζεο, ήηνη αληί ηνπ
ιαλζαζκέλνπ πνζνύ 14.882,10€ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ ππ.αξηζ.πξση.νηθ.199873/3727/28-06-2018
εηζήγεζε καο, ζην νξζό θαη πξαγκαηηθό πνζό 15.215,19 €», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 6ΨΑΓ7Λ6-Ι7Θ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 36/2018 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
25ε Ινπιίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 226661/2948/20.07.2018
λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή- αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο- κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Αγηνκπξγηαλάθεο
Δκκαλνπήι,

Αξηζηεηδόπνπινο

Υαξάιακπνο,

Απγέξεο

άββαο,

Καξδάξα

Δπζηαζία,

Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1528/2018
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 68ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζ. 1311/2018 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ζέκα:
«Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο από 01/04/2018 έσο 25/06/2018 »,σο πξνο
ηελ ζπλνιηθή δαπάλε δηάζεζεο πίζησζεο, ήηνη αληί ηνπ ιαλζαζκέλνπ πνζνύ 14.882,10€ πνπ
αλαθέξζεθε ζηελ ππ.αξηζ.πξση.νηθ.199873/3727/28-06-2018 εηζήγεζε καο, ζην νξζό θαη
πξαγκαηηθό πνζό 15.215,19 €».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.226206/4284/20.07.2018 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.ηελ ππ’ αξ. 165633/8-8-2017 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ ,Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 2953/Β’/29-8-2017) κε ηελ νπνία
ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ ,Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζθνπφο ηνπ
παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε,
ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
Με ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11-4-2012) αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010
«ρέδην Καιιηθξάηεο» πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ. πγθεθξηκέλα κε ηελ
παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ
δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο
πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ
δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 (Α' 42), ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ
εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΨΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθαλ
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ. χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 2 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο
απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα».
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, κε ηελ νπνία αλαθεξχρηεθαλ ν
Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2019, θαζψο θαη κε ηελ 456/2014 δηφξζσζε −
ζπκπιήξσζε απηήο. Με ην απφ 25.8.2014 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα
Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΔΚ.111
η.ΤΟΓΓ/9.3.2017) απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, φξηζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξίνδν 1.3.2017 έσο 31.8.2019. Με ηελ ππ’ αξηζκφ.
νηθ.69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ.1018Β’/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κεηαβηβάζηεθαλ
αξκνδηφηεηεο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
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Σελ ππ΄ αξ. 184/2017 Απφθαζε (19ε πλεδξίαζε ζηηο 14-11-2017) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ
νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2018» (Νφκηκε, κε ηελ ππ’αξ.293717/29-11-2017
Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ ,Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ) θαη ηελ
ππ’αξ. 218/2017 Απφθαζε (19ε πλεδξίαζε ζηηο 14-11-2017) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
ελέθξηλε ην « Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ηεο Π.Γ.Δ. νηθ. έηνπο 2018, ην νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ΠΓΔ έηνπο 2018, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία
–«Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ – Η Διπίδα», ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο Π.Γ.Δ. θαη ηελ
ελζσκάησζε ησλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία –«Ίδξπκα ηήξημεο
Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ – Η Διπίδα», φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ππ. αξ. 1348/2017 & 1796/2017
Απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.3205/2003 (ΦΔΚ.297Α’), φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3833/2010(ΦΔΚ.40Α’), ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε,
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.3986/2011(ΦΔΚ.152Α’), έρεη σο εμήο: «Οη θαηά ηα
σο άλσ ψξεο απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο
αλά ππάιιειν».
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ.176Α’/16.12.2015) ηζρχνπλ ηα εμήο:
Η θαζηέξσζε κε απνδεκίσζε εξγαζίαο θαζ' ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ησλ ππαιιήισλ,
επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Γηα ηνπο
Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ε απφθαζε θαζηέξσζεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν
ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο φξγαλν. ηηο απνθάζεηο απηέο θαζνξίδεηαη
ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζήο ηνπο κέζα ζηα φξηα
ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, κε επηηξεπνκέλεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ.
Οη αλσηέξσ απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο.
Αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ αξρηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ππεξσξηαθή εξγαζία θαη εξγαζία θαηά
ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο είλαη δπλαηή κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ δηαηάθηε, κε εμαίξεζε ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ
βαζκνχ.
Οη ψξεο ηεο απαζρφιεζεο θαζ' ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ νξίδνληαη αλά εμάκελν, ρσξίο λα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο κεηαμχ ησλ δχν (2) εμακήλσλ κέζα ζην έηνο, σο εμήο:
α. Απνγεπκαηηλή ππεξσξηαθή εξγαζία Γηα απνγεπκαηηλή ππεξσξηαθή εξγαζία κέρξη εθαηφλ είθνζη (120) αλά
ππάιιειν. Γηα ηα πιεξψκαηα αζζελνθφξσλ ηνπ Δ.Κ.Α.Β. νη σο άλσ ψξεο νξίδνληαη κέρξη δηαθφζηεο (200) αλά
ππάιιειν. β. Τπεξσξηαθή εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο. Γηα
ππεξσξηαθή εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, γηα ππαιιήινπο
πνπ αλήθνπλ ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ είηε φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα είηε ζε δσδεθάσξε ή
εηθνζηηεηξάσξε βάζε, κέρξη ελελήληα έμη (96) ψξεο γηα ηηο λπθηεξηλέο θαη κέρξη ελελήληα έμη (96) ψξεο γηα ηηο
Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, αλά ππάιιειν. Η σξηαία απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ησλ
ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ νξίδεηαη σο εμήο:
α) Γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απνγεπκαηηλψλ σξψλ θαη κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε κε ην σξνκίζζην.
β) Γηα λπθηεξηλή εξγαζία εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 22ε ψξα κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, ίζε κε ην
σξνκίζζην απμεκέλν ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%).
γ) Γηα εξγαζία εκεξήζηα ή λπθηεξηλή, πνπ παξέρεηαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο:
αα) Απφ ηελ 6ε πξσηλή κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%).
ββ) Απφ ηελ 22ε ψξα κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφ
(45%).
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο ζηνπο Γεληθνχο θαη ζηνπο Αλαπιεξσηέο Γεληθνχο
Γξακκαηείο Τπνπξγείνπ, ζηνπο Δηδηθνχο Γξακκαηείο Τπνπξγείνπ.
Δπηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο Α1, 2 θαη 3,
ζηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο, εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ.
Δπηηξέπεηαη ε θαζηέξσζε εξγαζίαο κε απνδεκίσζε θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη
εμαηξέζηκεο εκέξεο, πξνο ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο, γηα ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζε
ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ, είηε φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα είηε ζε δσδεθάσξε ή εηθνζηηεηξάσξε
βάζε, κε ηε δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α1 ηνπ παξφληνο. Η σξηαία απνδεκίσζε ησλ
ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδεηαη σο εμήο: α)
Γηα εξγαζία λπθηεξηλή εξγάζηκσλ εκεξψλ ίζε κε ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ σξνκηζζίνπ. β) Γηα εξγαζία
εκεξήζηα ή λπθηεξηλή, πνπ παξέρεηαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ίζε κε ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ
σξνκηζζίνπ.
Με ηελ αξηζ. νηθ. 339647/4353/29-12-2017(ΦΔΚ 150η.Β΄29-12-2017)απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Καζηεξψζεθε ππεξσξηαθή, λπθηεξηλή, Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζία έσο 31/12/2018,
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γηα ην κφληκν, απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ θαη εηδηθνχο ζπκβνχινπο, εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαη επηζηεκνληθνχο
ζπλεξγάηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
Σελ αξηζ. 311227/19-12-2017(ΦΔΚ 4738/η.Β/29-12-2017) απφθαζε ηνπ Αζθνχληνο Καζήθνληα Γεληθνχ
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Καζνξηζκφο σξαξίνπ
εξγαζίαο ζε 24σξε βάζε, θαζψο θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, ησλ ππαιιήισλ πνπ
εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2018»
Έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνζφ 1.019.000,00 επξψ (ΚΑΔ 0511
θαη 0512) (Βεβαίσζε Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ Π.Γ.Δ. αξηζ. 340135/13719/05-12-2017), γηα ηελ θάιπςε
ηζφπνζεο δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο.
Με ηηο αξηζ.111501/5628/10-04-2018 θαη 111496/5627/10-04-2018 απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ
θαηαρσξήζεθαλ κε α/α 1897 θαη 1898 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Π.Γ.Δ. δεζκεχζεθε
δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2018.
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 340348/4381/28-03-2018 (ΑΓΑ:ΨΓΘ7Λ6-5ΒΙ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο εγθξίζεθε «θαηαλνκή σξψλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο απφ 28.03.2018 έσο 31.12.2017,ζην κφληκν
θαη απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Αραΐαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
Με ηελ ππ’ αξηζ 98952/1832/02-04-2018(ΑΓΑ:ΩΣΨΓ7Λ6-ΡΚΙ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
ζπγθξνηήζεθε ζπλεξγείν ππεξσξηαθήο εξγαζίαο απφ 01/04/2018 έσο 30/06/2018 γηα ην κφληκν θαη
απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγ/κνχ Πεξ/ληνο θαη Τπνδνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Με δεδνκέλα φηη νη θαησηέξσ ψξεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
αθνξνχλ έθηαθηεο θαη επείγνπζεο ππεξσξηαθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηα
λέα δεδνκέλα γηα ην έηνο 2018 (εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», πξνεηνηκαζία
εηζεγήζεσλ γηα ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη
ηαθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ, ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ησλ ππαιιήισλ θαη εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα», θαηάηαμε πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4354/2015, νινθιήξσζε
δηαδηθαζηψλ (ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξηζε αηηήζεσλ, ειεθηξνληθέο αλαγγειίεο πξφζιεςεο, ειεθηξνληθέο
θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ γηα ην ΔΠΔ, θιπ) γηα ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο
εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ θ.ι.π.) θαη δελ θαιχπηνληαη εληφο ηνπ λφκηκνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ.
Σελ ππ. αξηζ .πξση. νηθ. 199873/3727/28-06-2018 εηζήγεζή καο,
Σελ ππ’αξ. 1311/2018(ΑΓΑ:ΩΔΛ7Λ6-ΟΛ3) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ.
αο γλσξίδνπκε φηη:
χκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ .πξση. νηθ. 199873/3727/28-06-2018 εηζήγεζή καο, θαη ηελ
ππ’αξ.
1311/2018(ΑΓΑ:ΩΔΛ7Λ6-ΟΛ3) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο απφ 01/04/2018 έσο 25/06/2018, θαηά ηελ εθθαζάξηζε απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Γ/ζε –Σκήκα Μηζζνδνζίαο, πξνέθπςε ιάζνο ππνινγηζκφο ζηα πνζά ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο
ηεζζάξσλ (4) ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο καο, σο εμήο :
1)Γεκεηξφπνπινο Αληψληνο αληί ηνπ ιαλζαζκέλνπ :232,10 ζην νξζφ : 318,67 €
2) Ρνδφπνπινο Μηραήι
αληί ηνπ ιαλζαζκέλνπ :128,60 ζην νξζφ : 220,91 €
3) Σαζηνπνχινπ Φσηεηλή αληί ηνπ ιαλζαζκέλνπ :314,61 ζην νξζφ : 422,40 €
4) Φαξανχ Παξαζθεπή
αληί ηνπ ιαλζαζκέλνπ :135,50 ζην νξζφ : 181,92 €
Ωο εθ ηνχηνπ πξνβαίλνπκε , κε ηελ παξνχζα εηζήγεζή καο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο
δαπάλεο πνπ εηζεγεζήθακε κε ηελ ππ. αξηζ .πξση. νηθ. 199873/3727/28-06-2018 εηζήγεζή καο πξνο ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
Σελ ηξνπνπνίεζε - ζπκπιήξσζε ηεο ππ.αξηζ. 1311/2018 (ΑΓΑ:ΩΔΛ7Λ6-ΟΛ3) απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ
Αραΐαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/04/2018 έσο 25/06/2018», σο πξνο ηελ έγθξηζε ζπλνιηθήο δαπάλεο
θαη δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ νξζχ θαη πξαγκαηηθνχ πνζνχ ησλ 15.215,19 €, αληί ηνπ ιαλζαζκέλνπ ζπλνιηθνχ
πνζνχ ησλ 14.882,10 €, πνπ αλαθέξζεθε ζηελ ππ.αξηζ.πξση.νηθ.199873/3727/28-06-2018 εηζήγεζε καο
Καηά ηα ινηπά ε ππ.αξηζ.1311/2018(ΑΓΑ:ΩΔΛ7Λ6-ΟΛ3) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηζρχεη σο
έρεη.
Η αλσηέξσ ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδνο έηνπο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α.Δ. 0511 θαη 0512 θαη έρνπλ εθδνζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ε
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ππ.αξηζ.πξση 109409/5519/10-04-2018 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο θαη νη κε Α/Α 1897/2018 θαη 1898/2018
απνθάζεηο αλαιήςεσλ, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –Τ.Γ.Δ.-

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

ΑΔΑ: 6ΨΑΓ7Λ6-Ι7Θ
Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: νηθ.226206/4284/20.07.2018 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

Σξνπνπνηεί - ζπκπιεξώλεη ηελ ππ. αξηζ. 1311/2018 (ΑΓΑ:ΩΔΛ7Λ6-ΟΛ3) απόθαζή ηεο κε ζέκα:
«Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο πξνζσπηθνύ Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ Αραΐαο,
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01/04/2018 έσο 25/06/2018», σο πξνο ηελ έγθξηζε ζπλνιηθήο
δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ νξζνύ θαη πξαγκαηηθνύ πνζνύ ησλ 15.215,19 €, αληί ηνπ
ιαλζαζκέλνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 14.882,10 €.
Καηά ηα ινηπά ε ππ.αξηζ.1311/2018(ΑΓΑ:ΩΔΛ7Λ6-ΟΛ3) απόθαζή ηεο ηζρύεη σο έρεη.
Η αλσηέξσ ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδνο έηνπο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α.Δ. 0511 θαη 0512 θαη έρνπλ εθδνζεί γηα
ην ζθνπό απηό ε ππ. αξηζ. πξση 109409/5519/10-04-2018 βεβαίσζε ύπαξμεο πίζησζεο θαη νη κε
Α/Α 1897/2018 θαη 1898/2018 απνθάζεηο αλαιήςεσλ, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –Τ.Γ.Δ.-.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

