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Περιφερειάρχη

της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1081/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 119798/1711/17.04.2019 εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη
της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1081/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού του Γραφείου Περιφερειάρχη και των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής
Ανάπτυξης,

Οικονομικών και Αξιοποίησης

Περιουσίας, Ενέργειας

και Περιβάλλοντος,

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Δικτύων, Περιφερειακού
Συντονισμού & Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νομικής Υπηρεσίας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι και μηδέν πέντε λεπτών
(5.486,05) ευρώ για το χρονικό διάστημα από 03-03-2019 έως 31-03-2019, από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2019», 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. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
122070/1318/18.04.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά μέλη
της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – 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 και Σύρμος Γεώργιος, 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 1081/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 219ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού του Γραφείου
Περιφερειάρχη και των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και
Αξιοποίησης Περιουσίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Δικτύων, Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νομικής Υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού πέντε
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι και μηδέν πέντε λεπτών (5.486,05) ευρώ για το χρονικό
διάστημα από 03-03-2019 έως 31-03-2019, από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος έτους 2019».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ:

119798/1711/17.04.2019

εισήγηση

του

Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σύμφωνα με:
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, τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016) και μετά τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και ιονίου» (ΦΕΚ 2953/τ.Β΄/29-82017.
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
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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
Με την υπ΄ αρ. 228/15-11-2018 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 15-11-2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου
με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019».
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%).
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.
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Η υπ’ αριθ. 410542/5080/20-12-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Καθιέρωση υπερωριακής,
νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως 31/12/2019, για το μόνιμο, αποσπασμένο
προσωπικό και ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 6176/τ.Β΄/31-12-2018).
Η υπ’ αριθ. 277087/24-12-2018 (ΦΕΚ 6155/τ.Β/31-12-2018) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 2019».
Με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 43543/3604/08-02-2019 και υπ’ αριθ. πρωτ. 43540/3603/08-02-2019 αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκαν με α/α 1330 (ΑΔΑ: 7Ζ4Ι7Λ6-1Υ5) και α/α 1331 (ΑΔΑ:
Ψ70Ο7Λ6-ΟΔΑ) αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Δ.Ε, δεσμεύθηκε δαπάνη στον
προϋπολογισμό έτους 2019.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/69169/950/05.03.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
συγκροτήθηκε συνεργείο υπερωριακής εργασίας για το χρονικό διάστημα από 03-03-2019 έως 31-03-2019, για
το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό του Γραφείου Περιφερειάρχη και των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών
Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας,
Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Δικτύων, Περιφερειακού Συντονισμού &
Διοίκησης, Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η υπ’ αριθ. πρωτ. 115415/1595/15-04-2019 βεβαίωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας για το χρονικό διάστημα από 03-03-2019 έως 31-03-2019 για το
μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό του Γραφείου Περιφερειάρχη και των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών
Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Δικτύων, Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης, Νομικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Με δεδομένα ότι οι κατωτέρω ώρες υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αφορούν έκτακτες και επείγουσες υπερωριακές ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού και τα
νέα δεδομένα για το έτος 2018 (εφαρμογή διατάξεων του προγράμματος «Καλλικράτης», προετοιμασία
εισηγήσεων για το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή, αρχειοθέτηση εγγράφων και
τακτοποίηση του αρχείου, εξυπηρέτηση των πολιτών, διοργάνωση εκδηλώσεων, εθνικών εορτών , κλπ) και δεν
καλύπτονται εντός του νόμιμου υποχρεωτικού ωραρίου.
Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ
κατά την χρονική περίοδο από 03-03-2019 έως 31-03-2019, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό του
Γραφείου Περιφερειάρχη και των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και
Αξιοποίησης Περιουσίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας,
Υποδομών και Δικτύων, Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης, Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος, 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 πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και μηδέν πέντε λεπτών (5.486,05€), ως η παρακάτω
κατάσταση.
Οι δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2019 και
συγκεκριμένα 00.072/0511.01.1122 ποσού 4.399,75€ και 00.072/0512.01.1122 ποσού 1.086,30€, για τις
οποίες έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 43543/3604/08-02-2019 και 43540/3603/08-02-2019, αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες καταχωρήθηκαν αντίστοιχα με α/α 1330 (ΑΔΑ: 7Ζ4Ι7Λ6-1Υ5) και α/α 1331
(ΑΔΑ: Ψ70Ο7Λ6-ΟΔΑ) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ .
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΕΡ/ΡΧΗ,
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΤ/ΡΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 03-03-2019 ΕΩΣ 31-032019
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αγγελοπούλου Γεωργία
Άγρος Δημήτριος
Ανδριακοπούλου Ακριβή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΕ
ΠΕ
ΔΕ

ΠΟΣΟ
195,20
150,25
174,65

ΑΔΑ: Ψ1ΘΙ7Λ6-ΦΞ6
Αντζουλάτου Αθηνά
Καλλιβωκά Γαρυφαλλιά
Κανελλακοπούλου Αθηνά
Καραμπούλας Δημήτριος
Κόκιος Δημήτριος
Κολοκύθα Αρτεμισία
Κολόμβα Σωτηρία
Κωνσταντοπούλου Παρασκευή
Ματσούκη Ελευθερία
Μέρμελας Αθανάσιος
Μουλίνος Γεράσιμος
Παλασκώνης Φώτης
Πάνου Αγγελική
Παπαδιαμαντόπουλος Γεώργιος
Παπαρώδη Χριστίνα
Σταθούλιας Γεώργιος
Σταματόπουλος Νικόλαος
Στασινοπούλου Γεωργία
Φαρμάκη Αρετή
Χάϊδας Αλέξανδρος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΥΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΠΕ

240,4
579,10
218,8
223,60
159,60
160,75
223,60
182,35
150,15
160,40
172,80
144,90
247,1
458,20
223,60
164,00
286,30
339,30
458,20
172,80
5.486,05 €

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.

ΑΔΑ: Ψ1ΘΙ7Λ6-ΦΞ6
 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: 120062/1061/17/04/2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαίας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη υπερωριακής εργασίας κατά την χρονική περίοδο από 03-03-2019 έως 31-032019, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό του Γραφείου Περιφερειάρχη και των Γραφείων
Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, Ενέργειας
και Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Δικτύων,
Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης, Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
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 πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και μηδέν πέντε λεπτών
(5.486,05€), ως η παρακάτω κατάσταση.
Οι δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2019
και συγκεκριμένα 00.072/0511.01.1122 ποσού 4.399,75€ και

00.072/0512.01.1122 ποσού

1.086,30€, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 43543/3604/08-02-2019 και 43540/3603/08-

ΑΔΑ: Ψ1ΘΙ7Λ6-ΦΞ6
02-2019, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες καταχωρήθηκαν αντίστοιχα με α/α 1330
(ΑΔΑ: 7Ζ4Ι7Λ6-1Υ5) και α/α 1331 (ΑΔΑ: Ψ70Ο7Λ6-ΟΔΑ) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡ/ΡΧΗ,
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΤ/ΡΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 03-03-2019 ΕΩΣ 31-03-2019
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΣΟ
Αγγελοπούλου Γεωργία
ΤΕ
195,20
Άγρος Δημήτριος
ΠΕ
150,25
Ανδριακοπούλου Ακριβή
ΔΕ
174,65
Αντζουλάτου Αθηνά
ΠΕ
240,4
Καλλιβωκά Γαρυφαλλιά
ΠΕ
579,10
Κανελλακοπούλου Αθηνά
ΠΕ
218,8
Καραμπούλας Δημήτριος
ΠΕ
223,60
Κόκιος Δημήτριος
ΔΕ
159,60
Κολοκύθα Αρτεμισία
ΠΕ
160,75
Κολόμβα Σωτηρία
ΠΕ
223,60
Κωνσταντοπούλου Παρασκευή
ΔΕ
182,35
Ματσούκη Ελευθερία
ΤΕ
150,15
Μέρμελας Αθανάσιος
ΥΕ
160,40
Μουλίνος Γεράσιμος
ΠΕ
172,80
Παλασκώνης Φώτης
ΔΕ
144,90
Πάνου Αγγελική
ΠΕ
247,1
Παπαδιαμαντόπουλος Γεώργιος
ΠΕ
458,20
Παπαρώδη Χριστίνα
ΠΕ
223,60
Σταθούλιας Γεώργιος
ΤΕ
164,00
Σταματόπουλος Νικόλαος
ΔΕ
286,30
Στασινοπούλου Γεωργία
ΔΕ
339,30
Φαρμάκη Αρετή
ΠΕ
458,20
Χάϊδας Αλέξανδρος
ΠΕ
172,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
5.486,05 €
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

