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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2841/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 379712/17737/30.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2841/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ
και τριάντα οκτώ λεπτών (8.951,38) για το χρονικό διάστημα από 1.10.2018 έως 10.12.2018, από
τον Προϋπολογισμό έτους 2018 και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 59/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

388223/4768/06.12.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2841/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 72ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού Οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών
(8.951,38) για το χρονικό διάστημα από 1.10.2018 έως 10.12.2018, από τον Προϋπολογισμό έτους
2018 και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 379712/17737/30.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
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 την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σκοπός του
παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της
8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση,
η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
Με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010
«Σχέδιο Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών. Συγκεκριμένα με την
παράγραφο 1γ του άρθρου 5 του νόμου αυτού η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που
δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α' 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιήθηκαν
διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών. Σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 2 «Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της
σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα».
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, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και με την 456/2014 διόρθωση −
συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα
Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό οικ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ.111
τ.ΥΟΔΔ/9.3.2017) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, όρισε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περίοδο 1.3.2017 έως 31.8.2019. Με την υπ’ αριθμό.
οικ.69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ.1018Β’/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη μεταβιβάστηκαν
αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και σε Περιφερειακούς Συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθ. 184/2017 (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017) απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας, με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. 1348/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού
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ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 293717/29.11.2017 απόφαση του
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση
27/2018 (4η Συνεδρίαση στις 2.3.2018), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 35/2018 (5η Συνεδρίαση στις
19.3.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Α’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού
έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 59110/26.3.2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την
απόφαση 37/2018 (6η Συνεδρίαση στις 3.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την
Β’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ. 70256/16.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 56/2018 (7η Συνεδρίαση στις
25.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Γ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού
έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 87656/8.5.2018
(ΑΔΑ:ΨΦΟΥΟΡ1Φ-ΥΜ7) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 97/2018 (12η Συνεδρίαση στις 25.6.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Δ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η
απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 135049/12.7.2018 (ΑΔΑ:75Ι8ΟΡ1Φ-ΧΦΧ)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την
απόφαση 107/2018 (13η Συνεδρίαση στις 16.7.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε
την Ε’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ. 152483/3.8.2018 (ΑΔΑ:75Ι8ΟΡ1Φ-ΧΦΧ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 149/2018 (17η Συνεδρίαση στις
11.9.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την ΣΤ’ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.
196385/26.9.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΓΒΟΡ1Φ-3Σ2) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 223/2018 (21η Συνεδρίαση στις 15.11.2018), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Ζ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της
Περιφέρειας».
Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ.297Α’), όπως αντικαταστάθηκε
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.3833/2010(ΦΕΚ.40Α’), στη συνέχεια αντικαταστάθηκε,
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011(ΦΕΚ.152Α’), έχει ως εξής: «Οι κατά τα ως
άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά
υπάλληλο».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ.176Α’/16.12.2015) ισχύουν τα εξής:
Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων,
επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Για τους
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Δήμαρχο
ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθμού.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:
α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο. Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά
υπάλληλο. β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους
που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή
εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το
ωρομίσθιο
αυξημένο
τριάντα
τοις
εκατό
(30%).
γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες:
αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
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ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα πέντε τοις εκατό
(45%).
Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους Γενικούς και στους Αναπληρωτές Γενικούς
Γραμματείς
Υπουργείου,
στους
Ειδικούς
Γραμματείς
Υπουργείου.
Επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Α1, 2 και 3,
στους ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε
υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη
βάση, με τη διαδικασία και προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του παρόντος. Η ωριαία αποζημίωση των
υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α)
Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το σαράντα τοις εκατό (40%) του ωρομισθίου. β) Για εργασία
ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του
ωρομισθίου.
Με την αριθ. οικ. 339647/4353/29.12.2017 (ΦΕΚ.150/τ.Β΄/26.1.2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Καθιερώθηκε υπερωριακή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία έως 31/12/2018,
για το μόνιμο, αποσπασμένο προσωπικό και ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς
συνεργάτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ποσό 1.019.100,00 ευρώ (ΚΑΕ 0511
και 0512) (Βεβαίωση Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Δ.Ε. αριθ. 340135/13719/5.12.2017), για την κάλυψη
ισόποσης δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης.
Με τις αριθ. 2449/191761/8667/21.6.2018 (ΑΔΑ: Ω4ΙΞ7Λ6-ΚΧΚ), 2450/191757/8665/21.6.2018 (ΑΔΑ:
7ΔΙΚ7Λ6-Σ0Φ), 2451/191758/8666/21.6.2018 (ΑΔΑ: 66ΩΜ7Λ6-ΗΔ9) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
δεσμεύθηκε δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2018 για την υπερωριακή εργασία του προσωπικού της
Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας για το γ’ τρίμηνο 2018.
Με την υπ’ αριθμό 344482/4428/19.3.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε
«κατανομή ωρών υπερωριακής απασχόλησης από 19.3.2018 έως 31.12.2018, στο μόνιμο και αποσπασμένο
προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Με την υπ’ αριθμό 297545/3614/1.10.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε
«Συμπληρωματική κατανομή ωρών υπερωριακής απασχόλησης από 1.10.2018 έως 31.12.2018, στο μόνιμο
και αποσπασμένο προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
Με την υπ’ αριθ. 295021/13472/28.9.2018 (ΑΔΑ: ……………..) απόφαση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συγκροτήθηκε συνεργείο υπερωριακής εργασίας από 1/10/2018
έως 12/10/2018, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με δεδομένα:
α) Το γεγονός ότι η εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», η εμφάνιση και επιδείνωση της
οικονομικής κρίσης, η εξ’ αυτής ψήφιση νόμων για την ανάγκη ελέγχου και εξυγίανσης των
δημοσιοοικονομικών μεγεθών, έχουν αφ’ ενός αυξήσει, αφ’ ετέρου καταστήσει πολύπλοκες και χρονοβόρες
τις υφιστάμενες οικονομικές διαδικασίες, τις οποίες χειριζόταν και εφάρμοζε μέχρι τότε η Διεύθυνση
Οικονομικών. Παράλληλα η ελαχιστοποίηση των προσλήψεων, η σοβαρή ανακατάταξη των εργασιακών
κεκτημένων και η εργασιακή ανασφάλεια που εκφράστηκε με αθρόες συνταξιοδοτήσεις, έχουν μειώσει
δραματικά το προσωπικό της Περιφέρειας και κατ’ επέκταση και της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία μέχρι
σήμερα μαστίζεται από τη συνεχή συρρίκνωση του προσωπικού της και την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών,
η συνεχής δε αύξηση του όγκου δουλειάς συντελεί στη σταδιακή εργασιακή επιβάρυνση του υπάρχοντος
προσωπικού.
β) Την υπ’ αριθμό 2/77792/0026/26.9.2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Αναδιοργάνωση
των Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών», σύμφωνα με την οποία, για την εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 69Γ του ν.4270/2014, όπως ισχύει κατά την οποία, από 1.1.2017 οι προϊστάμενοι των οικονομικών
υπηρεσιών των περιφερειών καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη
δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη δημοσίευση του νόμου (17.10.2015) από τις
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκδόθηκαν: ι) η αριθ.
2/16570/0026/13.5.2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1381/τ.Β/17.5.2016), με την οποία ρυθμίστηκε η διαδικασία και
εξειδικεύτηκαν οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τις Υ.Δ.Ε. στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων, και ιι)
η αριθ. 2/51290/0026/2.6.2016 (Α.Δ.Α.: 9637Η-ΩΛΦ) εγκύκλιος, με την οποία δόθηκαν οδηγίες στους φορείς
για την τροποποίηση των οργανισμών τους, κατά τρόπο ώστε η νέα οργανωτική δομή να διασφαλίζει και να
εγγυάται την εφαρμογή των βασικών δημοσιονομικών αρχών.
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γ) Την ανάγκη πραγματοποίησης έκτακτων και επειγουσών υπερωριακών αναγκών που προκύπτουν κατά βάση
από τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στις οικονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, από τις Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου όπως καταγράφονται στον τροποποιημένο οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, οι οποίες δεν καλύπτονται εντός του νόμιμου υποχρεωτικού ωραρίου.
Παρακαλούμε:
Για την έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας κατά την χρονική περίοδο 1.10.2018 – 10.12.2018,
μόνιμου και αποσπασμένου προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία επιβάλλεται για
την αντιμετώπιση αυξημένων εργασιακών αναγκών πέραν του νόμιμου ωραρίου και προκύπτουν κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο
και τον ισχύοντα εσωτερικό οργανισμό, όπως και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Οκτώ χιλιάδων
εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.951,38), ως η παρακάτω κατάσταση.
Οι δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2018 και των τριών περιφερειακών
ενοτήτων και συγκεκριμένα 02.00.072.0511.01.1122 «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον
έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)», 02.02.073.0511.01.1231 «Αποζημίωση για απογευματινή εργασία
– Λειτουργικές δαπάνες», 02.03.072.0511.01.0001 «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία λογ.
451/545139-69», για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμό
3021/281512/12870/13.9.2018
(ΑΔΑ:Ω7ΘΣ7Λ6-ΥΚ7),
3031/280336/12750/17.9.2018
(ΑΔΑ:Ω4ΘΔ7Λ6-ΧΥΥ),
3047/284724/13011/17.9.2018 (ΑΔΑ:ΨΒΖΤ7Λ6-4Λ9) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.10.2018 ΕΩΣ
10.12.2018
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

Δακαλάκη Παναγιώτα

ΠΕ

369,93

Κολοβός Δημήτριος

ΤΕ

Λιάπης Μιλτιάδης
Συγγούνη Μαρία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

Βορίλα Θεοδώρα

ΔΕ

179,64

245,17

Γιαννάκης Παναγιώτης

ΤΕ

359,10

ΤΕ

386,73

Λάγαρη Διονυσία

ΠΕ

173,14

ΔΕ

239,88

Μπεκιάρης Άρης

ΠΕ

298,56

Νικολοπούλου Αθανασία
Παναγιωτοπούλου
Γαρυφαλιά

ΤΕ

285,12

ΔΕ

239,52

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

Αδαμοπούλου Ειρήνη

ΤΕ

253,44

Βλαχοπούλου Ιωάννα

ΔΕ

Γραικούση Σταματία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

Κρηνίδης Ηλίας

ΠΕ

398,40

254,49

Μαμμάση Παναγιώτα

ΠΕ

290,52

ΔΕ

198,72

Μανωλάτος Γεώργιος

ΔΕ

157,05

Γρηγοροπούλου Παναγιώτα

ΤΕ

237,60

Μιχαλόπουλος Δημήτριος

ΠΕ

207,36

Διαμαντοπούλου Μαρία

ΠΕ

301,28

Μπαλάση Αικατερίνη

ΔΕ

234,45

Ζυγούρα Ανδρομάχη

ΠΕ

285,09

Νταλαχάνης Νικόλαος

ΔΕ

178,08

Κακιού Ανθή

ΠΕ

322,80

Ράπτη Πολυξένη

ΠΕ

301,86

Κανελλακόπουλος Νικόλαος

ΔΕ

269,46

Σιδέρη Ευαγγελία

ΠΕ

207,90

Κανελλόπουλος Ιωάννης

ΠΕ

301,86

Σπυρόπουλος Γεώργιος

ΔΕ

243,90

Κάντζαρη Ευαγγελία

ΠΕ

284,40

Στασινόπουλος Νικόλαος

ΥΕ

154,11

Καρλής Αγαθάγγελος

ΤΕ

259,08

Σφήκας Σταύρος

ΠΕ

348,00

Κουμαδωράκη Χρυσή

ΠΕ

267,30

Τσερεμέγκλης Μεντζέλος

ΠΕ

217,44

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.951,38
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
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 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 379712/17737/30.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη υπερωριακής εργασίας κατά την χρονική περίοδο 1.10.2018 – 10.12.2018,
μόνιμου και αποσπασμένου προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία
επιβάλλεται για την αντιμετώπιση αυξημένων εργασιακών αναγκών πέραν του νόμιμου ωραρίου
και προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο και τον ισχύοντα εσωτερικό οργανισμό, όπως και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού Οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ
λεπτών (8.951,38), ως η παρακάτω κατάσταση.
Οι δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2018 και των τριών περιφερειακών
ενοτήτων και συγκεκριμένα 02.00.072.0511.01.1122 «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία
(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)», 02.02.073.0511.01.1231 «Αποζημίωση για
απογευματινή εργασία – Λειτουργικές δαπάνες», 02.03.072.0511.01.0001 «Αποζημίωση για
Υπερωριακή Εργασία λογ. 451/545139-69», για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμό
3021/281512/12870/13.9.2018
(ΑΔΑ:Ω7ΘΣ7Λ6-ΥΚ7),
3031/280336/12750/17.9.2018
(ΑΔΑ:Ω4ΘΔ7Λ6-ΧΥΥ), 3047/284724/13011/17.9.2018 (ΑΔΑ:ΨΒΖΤ7Λ6-4Λ9) αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.10.2018 ΕΩΣ
10.12.2018
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

Δακαλάκη Παναγιώτα

ΠΕ

369,93

Κολοβός Δημήτριος

ΤΕ

Λιάπης Μιλτιάδης
Συγγούνη Μαρία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

Βορίλα Θεοδώρα

ΔΕ

179,64

245,17

Γιαννάκης Παναγιώτης

ΤΕ

359,10

ΤΕ

386,73

Λάγαρη Διονυσία

ΠΕ

173,14

ΔΕ

239,88

Μπεκιάρης Άρης

ΠΕ

298,56

Νικολοπούλου Αθανασία
Παναγιωτοπούλου
Γαρυφαλιά

ΤΕ

285,12

ΔΕ

239,52

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

ΑΔΑ: 6ΔΙ07Λ6-0ΕΟ
Αδαμοπούλου Ειρήνη

ΤΕ

253,44

Κρηνίδης Ηλίας

ΠΕ

398,40

Βλαχοπούλου Ιωάννα

ΔΕ

254,49

Μαμμάση Παναγιώτα

ΠΕ

290,52

Γραικούση Σταματία

ΔΕ

198,72

Μανωλάτος Γεώργιος

ΔΕ

157,05

Γρηγοροπούλου Παναγιώτα

ΤΕ

237,60

Μιχαλόπουλος Δημήτριος

ΠΕ

207,36

Διαμαντοπούλου Μαρία

ΠΕ

301,28

Μπαλάση Αικατερίνη

ΔΕ

234,45

Ζυγούρα Ανδρομάχη

ΠΕ

285,09

Νταλαχάνης Νικόλαος

ΔΕ

178,08

Κακιού Ανθή

ΠΕ

322,80

Ράπτη Πολυξένη

ΠΕ

301,86

Κανελλακόπουλος Νικόλαος

ΔΕ

269,46

Σιδέρη Ευαγγελία

ΠΕ

207,90

Κανελλόπουλος Ιωάννης

ΠΕ

301,86

Σπυρόπουλος Γεώργιος

ΔΕ

243,90

Κάντζαρη Ευαγγελία

ΠΕ

284,40

Στασινόπουλος Νικόλαος

ΥΕ

154,11

Καρλής Αγαθάγγελος

ΤΕ

259,08

Σφήκας Σταύρος

ΠΕ

348,00

Κουμαδωράκη Χρυσή

ΠΕ

267,30

Τσερεμέγκλης Μεντζέλος

ΠΕ

217,44

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.951,38

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

