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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 3049/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.:Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 400815/4023/14.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της
Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 3049/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης υπερωριακής & κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
απασχόλησης για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Αχαΐας της
Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και
εξήντα οκτώ λεπτών (3.672,68 ευρώ) και συγκεκριμένα χίλια εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και
είκοσι οκτώ λεπτά (1.972,28 ευρώ) για υπερωριακή απογευματινή απασχόληση και χίλια
επτακόσια ευρώ και σαράντα λεπτά (1.700,40 ευρώ) για εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 62/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

414168/4992/21.12.2018 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. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (από το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, 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., Αυγέρης Σάββας 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 3049/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 118ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης υπερωριακής & κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης για το μόνιμο και
αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Αχαΐας της Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών
(3.672,68 ευρώ) και συγκεκριμένα χίλια εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά
(1.972,28 ευρώ) για υπερωριακή απογευματινή απασχόληση και χίλια επτακόσια ευρώ και σαράντα
λεπτά (1.700,40 ευρώ) για εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 400815/4023/14.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σύμφωνα με
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1 « Έλεγχος δεσμεύσεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143τ.Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ- ΔΤΗ) του Υπουργείου
Οικονομικών
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 20,34 και 35 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
Μισθολογικές ρυθμίσεις και επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3205/2003( ΦΕΚ 297 τΑ.΄/23-12-2003) όπως ισχύουν
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007) και 6,7 παρ.1 του ν. 3833/2010(ΦΕΚ
40/τ.Α΄/15-3-2010).
8. Την αρ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β/ 30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» ΄΄ Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’’.
9. Την αριθ. Οικ. 16428/180/19-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017)Την αρ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ111/93-2017).
10. Την αρ. 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)
11. Την αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ138/23-3-2017)
12. Την υπ΄ αριθμ. 339647/4353/29-12-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας «Καθιέρωση
υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως 31/12/2018, για το μόνιμο,
αποσπασμένο προσωπικό και ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»ΦΕΚ 150/τ.Β΄/26-01-2018)
13. Την υπ ‘αριθμ. 311227/19-12-2017(ΦΕΚ 4738/τ.Β/29-12-2017)απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες , των υπαλλήλων που
εργάζονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018».
14. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ποσό 1.019.100, 00
ευρώ (ΚΑΕ 0511 και 0512) ( υπ αριθμ.340135/13719/05-12-2017) βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Ε) για
την κάλυψη ισόποσης δαπάνης
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15. Η αριθμ. πρωτ. 19541/288/19-03-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας «Κατανομή ωρών
υπερωριακής απασχόλησης από 19-03-2018 έως 31-12-2018 στο μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
16. Την υπ’ αριθμ. 116738/5874/11.04.2018 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ4ΗΞ7Λ6-8ΛΝ)
17. Την υπ’ αριθμ 305284/13977/05-10-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 2200,00 ευρώ για την
κάλυψη κόστους απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/σης Δημόσιας Υγείας (ΑΔΑ:
Ω4Ψ37Λ6-9ΕΧ).
18. Την υπ’ αριθμ 305280/13976/05-10-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1900,00 ευρώ για την
κάλυψη κόστους υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της
Δ/σης Δημόσιας Υγείας (ΑΔΑ: 623Λ7Λ6-Υ0Ο).
19. Την υπ’αριθμ.πρωτ.300176/13799 05-10-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/σης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου ,τμ. Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε, ποσού 2200,00 ευρώ για την κάλυψη του
κόστους της υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/σης Δημ. Υγείας της Π.Δ.Ε και
ποσού 1900,00 ευρώ για την κάλυψη κόστους υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων της Δ/σης Δημόσιας Υγείας (Κ.Α.Ε 02.00.151.0511.01.1122 και
02.00151.0512.01.1122 αντίστοιχα).
20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 306115/3311/08-10-2018 «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας μηνών,
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας».
21. Την αριθμ.
πρωτ. οικ. 396791/4008/12-12-2018«Πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας μηνών
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ( 12 έως 20 σχετικά), παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης έγκρισης
δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε σε βάρος του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για το χρονικό διάστημα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 διότι η έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης απαιτείται προκειμένου να επιτευχθούν
οι σκοποί της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 25 του ισχύοντος
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ.Β/30-12-2016) όπως :
την εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής
τη διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προάσπιση της δημόσιας
τους εμβολιασμούς του μετακινούμενου πληθυσμού
την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού
και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων καθώς και την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
αυτών
την επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση κρουσμάτων για πρόληψη επιδημιών
το συντονισμό, την εποπτεία, την εκπόνηση προγραμμάτων κωνωποκτονίας καθώς και την λήψη μέτρων
έναντι επιδημίας ελονοσίας
την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής και ψυχικής υγιεινής
την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων με χρήση κινητής μονάδας
τον προγραμματισμό και συντονισμό κάθε είδους μαζικού εμβολιασμού
την ενημέρωση για προγράμματα πρώτων βοηθειών
τη συνεργασία με το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και με φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων
Δημόσιας Υγείας
την εποπτεία ιατρικών , φαρμακευτικών και οδοντιατρικών συλλόγων
την επιβολή κυρώσεων σε φορείς ΠΦΥ
τη διενέργεια εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων και βοηθών φαρμακείων
τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας
κάθε θέμα που αφορά τη Δημόσια Υγεία και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία με στόχο τη διατήρηση,
προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
Η διενέργεια υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Αχαΐας της Π.Δ.Ε κρίνεται
αναγκαία και αφορά όχι μόνο για έκτακτες και επείγουσες υπερωριακές ανάγκες που προκύπτουν από την
έλλειψη προσωπικού , τη τοπική αρμοδιότητα και στις τρείς περιφερειακές ενότητες της Π.Δ.Ε και τα νέα
δεδομένα για το έτος 2018(κινητή μονάδα υγείας, εμβολιασμοί και εφαρμογή προγραμμάτων για την κοινωνική
προστασία και τις ευπαθείς ομάδες, εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων, επισκέψεις κλιμακίων της υπηρεσίας
μας σε καταυλισμούς για έλεγχο και φυσική εξέταση για πιθανή νόσηση από ελονοσία, σε νοσοκομεία για την
επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών με λοιμώδη νοσήματα ,διεξαγωγή εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων και
βοηθών φαρμακείο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών)
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Επίσης στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας όπως περιληπτικά αναφέρονται ανωτέρω, ανήκει και η
αδειοδότηση και έλεγχος φυσικοθεραπευτηρίων, εργαστηρίων αισθητικής, διαιτολογικών γραφείων, ιδιωτικών
κλινικών κλπ) και ο έλεγχος των ανωτέρω γίνεται από διοικητικούς υπαλλήλους που δεν επαρκούν και
απαιτείται να μετακινηθούν και εκτός έδρας και να τύχουν υπερωριακής απασχόλησης που δεν καλύπτονται
εντός του νόμιμου υποχρεωτικού ωραρίου.
Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης υπερωριακής, απογευματινής & κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας κατά την χρονική περίοδο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους
2018 μόνιμου και αποσπασμένου προσωπικού της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Αχαΐας της Π.Δ.Ε 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 τριών
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και 68 λεπτών (3672,68 ευρώ) και συγκεκριμένα χίλια εννιακόσια
εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (1972,28 ευρώ) για υπερωριακή απογευματινή απασχόληση
και χίλια επτακόσια ευρώ και σαράντα λεπτά(1700,40 ευρώ) για εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ & ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2018
ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
(ΠΟΣΟ)
(ΠΟΣΟ)
ΠΟΣΟ
ΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ
328,80
278,11
606,91
1
2

ΔΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ

328,00

283,45

611,45

3

ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
Υ ΟΛΓΑ
ΚΡΟΥΣΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΕ

296,88

256,33

553,21

ΤΕ

275,42

238,09

513,51

ΤΕ

253,44

214,31

467,75

ΔΕ

244,87

218,70

463,57

ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΕ

244,87

211,41

456,28

4
5
6
7

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).
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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.
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: 400815/4023/14.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της
Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη υπερωριακής, απογευματινής & κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας κατά
την χρονική περίοδο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2018 μόνιμου και
αποσπασμένου προσωπικού της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Αχαΐας της Π.Δ.Ε. 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
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με τον ιδρυτικό νόμο και τον ισχύοντα εσωτερικό οργανισμό, όπως

και διάθεση πίστωσης

συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών
(3.672,68 ευρώ) και συγκεκριμένα χίλια εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ
λεπτά (1.972,28 ευρώ) για υπερωριακή απογευματινή απασχόληση και χίλια επτακόσια ευρώ
και σαράντα λεπτά (1.700,40 ευρώ) για εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ & ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2018
ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
(ΠΟΣΟ)
(ΠΟΣΟ)
ΠΟΣΟ
ΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ
328,80
278,11
606,91
1
2

ΔΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ

328,00

283,45

611,45

3

ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ
ΠΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ
ΟΛΓΑ
ΚΡΟΥΣΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΕ

296,88

256,33

553,21

275,42

238,09

513,51

253,44

214,31

467,75

244,87

218,70

463,57

ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

244,87

211,41

456,28

4
5
6
7

ΔΕ

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
Γεώργιος Σταθούλιας

