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Πάηπα 29 Ηανοςαπίος 2019
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ΠΡΟ: Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ
& Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 72/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/25615/2502/24.01.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ &
Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 72/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαηαβνιήο εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ αηξεηώλ νξγάλσλ
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1.1.2019 έσο
31.12.2019 θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ κέρξη ηηο Έμη ρηιηάδεο νθηαθόζηεο εμήληα
πέληε επξώ θαη πελήληα έμη ιεπηώλ (6.865,56), από ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Έδξαο)», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 3/2019 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 Ιαλνπαξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

20725/181/21.01.2019 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. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. ύξκνο Γεώξγηνο– κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ., Απγέξεο άββαο θαη
Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο, 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 72/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 6ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε δαπάλεο θαηαβνιήο εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ
αηξεηώλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν από
1.1.2019 έσο 31.12.2019 θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ κέρξη ηηο Έμη ρηιηάδεο
νθηαθόζηεο εμήληα πέληε επξώ θαη πελήληα έμη ιεπηώλ (6.865,56), από ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο
2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Έδξαο)».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/25615/2502/24.01.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνύ

–

Γεκνζηνλνκηθνύ

Διέγρνπ

ηεο

Π.Γ.Δ.

–

Σκήκα

Πξνϋπνινγηζκνύ

&

Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ, 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’.
Με ηελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016), ηξνπνπνηήζεθε ν
Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
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 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Φ.Δ.Κ.
87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 Αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
πεξηθεξεηψλ ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ»(ΦΔΚ 85/ηΑ΄/2012), «Η Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην».
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’ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15.11.2018) απφθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, φπσο
αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ. αξηζ. 2433/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ
εηζήγεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θ.Παλαγηψηε Μπξάκνπ». Η απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε
σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 265933/28.12.2018 απφθαζε ηνπ
ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ κέζσ ηεο νπνίαο
γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014,
αλαθεξχρηεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη
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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. 253511/3946/3.10.2016 (ΦΔΚ.555 η.ΤΟΓΓ/18.10.2016) απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο
Διιάδαο, ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ. 246014/4155/11.9.2014 απφθαζε ηνπ (ΦΔΚ603/ΤΟΓΓ/110-2014) πεξί νξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο κε ηελ ππ’ αξηζ. 279404/4443/27.10.2015 απφθαζε ηνπ ηδίνπ (ΦΔΚ796
η.ΤΟΓΓ/6.11.2015).
χκθσλα κε ην άξζξν 181 (παξάγξαθνο 1) ηνπ Ν.3852/2010, «Οη πεξηθεξεηάξρεο, νη
Αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη πξφεδξνη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ δηθαηνχληαη αληηκηζζίαο, ε νπνία
θαηαβάιιεηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα».
χκθσλα κε ην άξζξν 182 (παξάγξαθνη 1, 7 & 9) ηνπ Ν.3852/2010 «1.ηνπο πεξηθεξεηάξρεο,
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη πξνέδξνπο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη ή
ππάιιεινη Ν.Π.Γ.Γ., ή ππάιιεινη θξαηηθψλ Ν.Π.Ι.Γ. ή άιισλ επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ
νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, θαζψο θαη ζε εθείλνπο πνπ
είλαη ππάιιεινη ινηπψλ Ν.Π.Ι.Γ. ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο
ππνρξεσηηθά, αλεμαξηήησο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο, εηδηθή άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα φιν ην
δηάζηεκα πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο», «7.Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο», «9. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηα
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ, επί ησλ απνδνρψλ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ηα
αλσηέξσ αηξεηά φξγαλα ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα».
χκθσλα κε ην άξζξν 119 (παξάγξαθνο 2) ηνπ Ν.3852/2010 «2. Ο ρξφλνο αλαζηνιήο άζθεζεο
ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πεξηθεξεηάξρε ζεσξείηαη πξαγκαηηθφο ρξφλνο γηα ηα
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ ζηνλ νηθείν
αζθαιηζηηθφ θνξέα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηήο.
Η ππ’ αξηζκφ19165/15.4.201 απφθαζε (ΦΔΚ 727Β’/4.5.2011) δηεπζέηεζε ηα δεηήκαηα
θαηαβνιήο εηζθνξψλ επί ησλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο, ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο, ησλ αηξεηψλ ησλ ΟΣΑ α’ & β’ βαζκνχ, σο εμήο: 1. α. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ
θαηαβάιινληαη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ θαη Πξνέδξσλ Γεκνηηθψλ
πκβνπιίσλ φισλ ησλ δήκσλ, ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο, ησλ
πεξηθεξεηαξρψλ, Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη Πξνέδξσλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ, φισλ ησλ
πεξηθεξεηψλ θαη ζην ζπκπαξαζηάηε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη είλαη δεκφζηνη
ππάιιεινη ή ππάιιεινη ΝΠΓΓ ή ππάιιεινη θξαηηθψλ ΝΠΙΓ θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή άιισλ
επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο
κέηνρνο, θαζψο θαη ηνπο Γεκάξρνπο θαη πεξηθεξεηάξρεο ησλ νπνίσλ αλαζηέιιεηαη ε επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, θαη’ άξζξα 16, παξ. 1 θαη 119, παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010, ππνινγίδνληαη θαη
απνδίδνληαη ζην δεκφζην θαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο σο
αθνινχζσο: Σν πνζνζηφ ησλ εηζθνξψλ πνπ βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν αηξεηφ ππνινγίδεηαη επί ησλ
ηαθηηθψλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο θαη θαηαβάιιεηαη ζην δεκφζην θαη ηνπο
νηθείνπο θνξείο απφ ην δήκν ή ηελ πεξηθέξεηα, φπνπ έρεη εθιεγεί. Σν πνζνζηφ ησλ εηζθνξψλ πνπ
βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε ππνινγίδεηαη επί ησλ ηδίσλ σο άλσ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ αηξεηνχ θαη
θαηαβάιιεηαη απφ ην θνξέα ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο. 2. Αλ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1α είλαη ππάιιεινη
ινηπψλ ΝΠΙΓ ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ) επί ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηεο
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαηαβάιιεηαη ζην δεκφζην θαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο απφ ην δήκν ή ηελ πεξηθέξεηα, φπνπ έρεη εθιεγεί. Γηα ηνπο δεκάξρνπο θαη πεξηθεξεηάξρεο
ησλ νπνίσλ αλαζηέιιεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηα άξζξα 16, παξ. 1 θαη 119, παξ. 1
ηνπ Ν. 3852/ 2010 ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα θαηαβάιιεηαη απφ ην
δήκν θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηψλ. 3. Οη αλσηέξσ εηζθνξέο δελ
παξαθξαηνχληαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε αληηκηζζία ησλ αλσηέξσ αηξεηψλ. 4. Οη δήκνη θαη νη
πεξηθέξεηεο ππνρξενχληαη λα απνδίδνπλ ηηο αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ
θνξέα.
χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 44/Α20/251/78/7.7.2011 ηνπ Ι.Κ.Α. θαη ζην θεθάιαην 4 Τπνβνιή
αλαιπηηθψλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ «Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ Α.Π.Γ. ζα
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πξέπεη λα θαηαρσξνχλ ηα αζθαιηζηηθά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ θαζψο επίζεο θαη λα
απνδίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ) ζην Ίδξπκα, ζηηο
πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο ζα αλαδεηνχλ ηηο
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο απφ ηνπο θνξείο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ αηξεηψλ αζθαιηζκέλσλ.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εγθπθιίνπ ηνπ ΙΚΑ, πεξί αχμεζεο ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζην
Δ.Σ.Δ.Α. αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, κε αξηζ. πξση. Φ 80020/νηθ 22104/Γ15.405/30.6.2016 κε ζέκα
«Γλσζηνπνίεζε ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4387/2016 (ΦΔΚ.85Α’/12.5.2016), ζρεηηθά κε ηηο
εηζθνξέο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο» ηζρχνπλ ηα εμήο: «Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν 97 ηνπ λ. 4387/2016
«Δηζθνξέο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο» πξνβιέπνληαη θαηά παξάγξαθν ηα εμήο: Παξάγξαθνο 1 Α.
Μηζζσηνί α) Απφ 1.6.2016 θαη κέρξη 31.5.2019 απμάλεηαη ην πνζνζηφ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο γηα
επηθνπξηθή αζθάιηζε ζην ΔΣΔΑ γηα φινπο ηνπο κηζζσηνχο πνπ έρνπλ αζθαιηζηεί πξηλ θαη κεηά ηελ
1.1.1993 θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 3,5% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ζε πνζνζηφ 3,5% γηα ηνλ
εξγνδφηε. Η βάζε ππνινγηζκνχ ησλ θαηαβαιιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ είλαη νη αζθαιηζηέεο
απνδνρέο ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 38 ηνπ λ. 4387/2016.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εληάζζνληαη ν Πεξηθεξεηάξρεο, σο
ππάιιεινο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ) θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Αραΐαο, σο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο – Αληαγσληζηηθφηεηαο – Τπνδνκψλ –
Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (Σ.Α..), ην νπνίν έρεη κεηαθεξζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Οη εηήζηεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα έθαζην
ππνινγίδνληαη σο ν παξαθάησ πίλαθαο:
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ ΑΙΡΕΣΩΝ ΑΠΟ 1.1.2019 - 31.12.2019
ΜΗΝΕ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΑΙΡΕΣΟ
ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ
ΚΑΣΙΦΑΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ
ΑΠΟΣΟΛΟ
70,39
501,74

ΤΝΟΛΟ
572,13

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΜΑΡΣΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΑΠΡΙΛΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΜΑΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΙΟΤΝΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΙΟΤΛΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΑΤΓΟΤΣΟ

70,39

501,74

572,13

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΤΝΟΛΑ

844,68

6.020,88

6.865,56

Κατόπιν των ανωτέρω:
Παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαηαβνιήο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ησλ
αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
182 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη ησλ Έμη ρηιηάδσλ
νθηαθνζίσλ εμήληα πέληε επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ (6.865,56), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εηζθνξέο
ηξέρνληνο έηνπο, ήηνη απφ 1.1.2019 έσο 31.12.2019, σο ν αλσηέξσ αλαιπηηθφο κεληαίνο πίλαθαο,
πιένλ ησλ πξφζζεησλ ηειψλ ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπο ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. Σν πνζφ κεηά ηελ
θαηαβνιή ηνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ δαπάλεο ζα αλαδεηείηαη απφ ηνπο θνξείο ηεο
θχξηαο ζέζεο ησλ αηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Πξνο ηνχην ζα εγγξαθεί αληίζηνηρν πνζφ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ έηνπο 2019 ζηνλ ΚΑΔ: 06.00.073.5119.1122 «Απφιεςε γηα ινηπέο δαπάλεο
πνπ έγηλαλ (Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο Π.Γ.Δ.)».
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Η δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο έδξαο θαη ηνλ Κ.Α.Δ.
02.00.073.0291.01.1122 «Δηζθνξέο ζην ΙΚΑ (ηξέρνλ έηνο) (Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο Π.Γ.Δ.)», πξνο
ηνχην έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 914/20734/2029/21.1.2019 (ΩΛΠ47Λ6-Ν2Γ) απφθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

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.
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 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:
Οηθνλνκηθνύ

–

νηθ.ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/25615/2502/24.01.2019

Γεκνζηνλνκηθνύ

Διέγρνπ

ηεο

Π.Γ.Δ.

–

εηζήγεζε ηεο

Σκήκα

Γ/λζεο

Πξνϋπνινγηζκνύ

&

Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαηαβνιήο ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ησλ αηξεηώλ νξγάλσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ
Ν.3852/2010 θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ κέρξη ησλ Έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ
εμήληα πέληε επξώ θαη πελήληα έμη ιεπηώλ (6.865,56), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εηζθνξέο ηξέρνληνο
έηνπο, ήηνη από 1.1.2019 έσο 31.12.2019, σο ν θαησηέξσ αλσηέξσ αλαιπηηθόο κεληαίνο πίλαθαο,
πιένλ ησλ πξόζζεησλ ηειώλ ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπο ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α.
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΑΗΡΔΣΩΝ ΑΠΟ 1.1.2019 - 31.12.2019
ΜΖΝΔ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΑΗΡΔΣΟ
ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ
ΚΑΣΗΦΑΡΑ
ΓΡΖΓΟΡΗΟ
ΑΠΟΣΟΛΟ
70,39
501,74

ΤΝΟΛΟ
572,13

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΜΑΡΣΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΑΠΡΙΛΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΜΑΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΙΟΤΝΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΙΟΤΛΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΑΤΓΟΤΣΟ

70,39

501,74

572,13

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

70,39

501,74

572,13

ΤΝΟΛΑ

844,68

6.020,88

6.865,56

ΑΔΑ: Ω8ΒΝ7Λ6-Ε7Π
Σν πνζό κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ δαπάλεο ζα αλαδεηείηαη
από ηνπο θνξείο ηεο θύξηαο ζέζεο ησλ αηξεηώλ, ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα. Πξνο ηνύην ζα εγγξαθεί
αληίζηνηρν πνζό ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ έηνπο 2019 ζηνλ ΚΑΔ: 06.00.073.5119.1122
«Απόιεςε γηα ινηπέο δαπάλεο πνπ έγηλαλ (Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο Π.Γ.Δ.)».
Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο έδξαο θαη ηνλ Κ.Α.Δ.
02.00.073.0291.01.1122 «Δηζθνξέο ζην ΙΚΑ (ηξέρνλ έηνο) (Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο Π.Γ.Δ.)», πξνο
ηνύην έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 914/20734/2029/21.1.2019 (ΩΛΠ47Λ6-Ν2Γ) απόθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.
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
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

