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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1466/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 173995/25814/10.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1466/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ ππαιιειηθνύ
πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Μεη/ξσλ – Δπηθ/λησλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ (10.320,03) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 20/03/2019 έσο
14/06/2019, από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.
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ΑΔΑ: ΨΑ407Λ6-ΘΦΥ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
28ε Ηνπλίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

185323/1883/20.06.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. ύξκνο Γεώξγηνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ν θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο,
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1466 /2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 28ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν: «Έγθξηζε
δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Μεη/ξσλ – Δπηθ/λησλ
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ (10.320,03) γηα
ην ρξνληθό δηάζηεκα από 20/03/2019 έσο 14/06/2019, από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο έηνπο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 173995/25814/10.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνονηαρ ςπότη:
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 Σξνπνπνηήζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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:ΦΒΞΒΗ-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.
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».
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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 επηηξεπφκελεο 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. Απογεςμαηινή ςπεπυπιακή επγαζία 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. Τπεπυπιακή επγαζία καηά ηιρ νςσηεπινέρ ώπερ ή καηά ηιρ Κςπιακέρ και εξαιπέζιμερ ημέπερ. 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. 410542/5080/31.12.2018 (ΦΔΚ.6155/η.Β΄/2018) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Καζηεξψζεθε ππεξσξηαθή, λπθηεξηλή, Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζία έσο 31/12/2017, γηα ην
κφληκν, απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ θαη εηδηθνχο ζπκβνχινπο, εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
Σελ αξηζ. 277087/31-12-2018 (ΦΔΚ 6155/η.Β/31-12-2018) 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 2019»
Έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνζφ 1.078.000,00επξψ (ΚΑΔ 0511
θαη 0512) (Βεβαίσζε Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ Π.Γ.Δ. αξηζ. 379754/17738/27.1.2018), γηα ηελ θάιπςε ηζφπνζεο
δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο.
Με ηηο αξηζ. 83606/6125/08-03-2019, 83599/6124/08-03-2019, απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ
θαηαρσξήζεθαλ κε α/α 1573,1572 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Π.Γ.Δ. δεζκεχζεθε δαπάλε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019.
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 70388/1124/05-03-2019 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αραΐαο εγθξίζεθε
«Καηαλνκή σξψλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο απφ 05.03.2019 έσο 31.12.2019, ζην κφληκν θαη απνζπαζκέλν
πξνζσπηθφ ηεο Γ/λζεο Μεη/ξσλ – Δπηθ/λησλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».

ΑΔΑ: ΨΑ407Λ6-ΘΦΥ
Με ηελ ππ’ αξηζ 86489/13145/20-03-2019 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.. Αραΐαο ζπγθξνηήζεθε
ζπλεξγείν ππεξσξηαθήο εξγαζίαο απφ 207/03/2019 έσο 14/06/2019 , γηα ην κφληκν θαη απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ ηεο
Γηεχζπλζεο Μεη/ξσλ – Δπηθ/λησλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεη/ξσλ – Δπηθ/λησλ 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
δελ θαιχπηνληαη εληφο ηνπ λφκηκνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ νδήγεζεο, ηελ επηζηξνθή
παξάβνισλ κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο Γ.Ι.Δ., ηε ρνξήγεζε αδεηψλ δηέιεπζεο ζε θνξηεγά Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ απφ ην
γξαθείν ειέγρνπ Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ ζην ρψξν ηνπ ιηκέλα Παηξψλ, ηνπο ειέγρνπο ζε ρνιέο Οδεγψλ - ΚΔΘΔΤΟ,
ρνιέο/Κέληξα ΠΔΙ, ΔΚΑΜ – ΔΚΟΟΜΔ, εθθαζάξηζε θαη θαηαζηξνθή Αξρείνπ.
Παπακαλούμε για ηην έγκπιζη δαπάνηρ ςπεπυπιακήρ επγαζίαρ καηά ηην σπονική πεπίοδο από
20/03/2019 έυρ 14/06/2019, μόνιμος και αποζπαζμένος πποζυπικού ηηρ Διεύθςνζηρ Μεη/πυν – Επικ/νιυν Π.Ε.
Ασαΐαρ ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Μεη/πυν – Επικ/νιυν ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ, η οποία επιβάλλεηαι
για ηην ανηιμεηώπιζη αςξημένυν επγαζιακών αναγκών πέπαν ηος νόμιμος υπαπίος και πποκύπηοςν καηά ηην
εκηέλεζη ηυν καθηκόνηυν και ηην άζκηζη ηυν απμοδιοηήηυν ηοςρ ζύμθυνα με ηον ιδπςηικό νόμο και ηον
ιζσύονηα εζυηεπικό οπγανιζμό, όπυρ και διάθεζη πίζηυζηρ ζςνολικού ποζού (10.320,03 εςπώ), υρ η
παπακάηυ καηάζηαζη.
Οη δαπάλεο βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
ζπγθεθξηκέλα 01.390.0511.01.1231 πνζνχ 11.500,00 € θαη 01.390.0512.01.1231 πνζνχ 150,00 €, γηα ηηο νπνίεο
έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκφ, 83599/6124/08-03-2019, 83606/6125/08-03-2019, απνθάζεηο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο(ΑΓΑ¨6ΠΓ87Λ6-4ΑΓ , 69ΛΙ7Λ6-Ν4Τ ) νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ αληίζηνηρα κε α/α 1572, 1573 ζην
βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. Ν. Αραΐαο.
ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ ΤΠΕΡΩΡΘΑΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ ΓΘΑ ΣΗ ΥΡΟΝΘΚΗ ΠΕΡΘΟΔΟ
ΑΠΟ 30/03/2019 ΕΩ 14/06/2019
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
Καξακπάηζνπ Βαζηιηθή
Ρνδφπνπινο Νηθφιανο
Σζνκάθνο Νηθφιανο
Πνιπδσξφπνπινο Αλδξέαο
πκηαθάθε Μαγδαιελή
Κξίθε Υξπζνχια
Αλησλνπνχινπ Αλζνχια
Βηξβίιε Μαξία
Γηαλλαθνπνχινπ Πνιπμέλε
Γηαλλαθνπιφπνπινο σηήξηνο
Γεκφπνπινο Πέηξνο
Γθαβφο Γεκήηξηνο
Μπηιηαλνχ Νηθνιίηζα
Κνινπάλνπ Κσλ/λα
Ράπηεο Γεκήηξηνο
Κνπηξνπκάλεο Γεψξγηνο
Παπαγεσξγίνπ Γεκήηξηνο
Κπξηαθνπνχινπ Βαζηιηθή
Γνχξγαξεο Γεξάζηκνο
Γηαλλφπνπινο Γεψξγηνο

ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ
ΠΔ Μερ/θσλ
ΠΔ Μερ/θσλ
ΠΔ Γηνηθ/θνπ – Οηθ/θνπ
ΠΔ Μερ/θσλ
ΣΔ Γηνηθ/θνπ – Λνγ/θνπ
ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ
ΓΔ Πξνζσπηθνχ Η/Τ
ΣΔ Μερ/θσλ
ΓΔ Σερληθψλ
ΓΔ Σερληθψλ
ΓΔ Σερληθψλ
ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ
ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ
ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ
ΣΔ ειεθηξνιφγσλ
ΤΔ Δπηκειεηψλ
ΤΔ Δπηκειεηψλ
ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ
ΓΔ Σερληθψλ
ΤΔ θπιάθσλ Δγθ/ζεσλ

ΠΟΟ
685,00
538,00
685,00
781,14
645,00
521,00
456,00
528,00
414,00
124,20
685,00
521,00
542,00
542,00
586,00
417,00
309,00
521,00
414,00
386,00

Ζ 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

ΑΔΑ: ΨΑ407Λ6-ΘΦΥ
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 Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «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. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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.
 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: 173995/25814/10.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ

Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε ηεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 20/03/2019 έσο 14/06/2019, κόληκνπ
θαη απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Μεη/ξσλ – Δπηθ/λησλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο

ΑΔΑ: ΨΑ407Λ6-ΘΦΥ
Μεη/ξσλ – Δπηθ/λησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε απμεκέλσλ
εξγαζηαθώλ αλαγθώλ πέξαλ ηνπ λόκηκνπ σξαξίνπ θαη πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζύκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθό λόκν θαη ηνλ ηζρύνληα εζσηεξηθό νξγαληζκό, όπσο θαη
ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ (10.320,03 επξώ), σο ε παξαθάησ θαηάζηαζε.

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΤΠΔΡΩΡΗΑΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ
ΑΠΟ 30/03/2019 ΔΩ 14/06/2019
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΠΟΟ

Καξακπάηζνπ Βαζηιηθή

ΠΔ Μερ/θσλ

Ρνδόπνπινο Νηθόιανο

ΠΔ Μερ/θσλ

538,00

Σζνκάθνο Νηθόιανο

ΠΔ Γηνηθ/θνπ – Οηθ/θνπ

685,00

Πνιπδσξόπνπινο Αλδξέαο

ΠΔ Μερ/θσλ

781,14

πκηαθάθε Μαγδαιελή

ΣΔ Γηνηθ/θνπ – Λνγ/θνπ

645,00

Κξίθε Υξπζνύια

ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ

521,00

Αλησλνπνύινπ Αλζνύια

ΓΔ Πξνζσπηθνύ Ζ/Τ

456,00

Βηξβίιε Μαξία

ΣΔ Μερ/θσλ

528,00

Γηαλλαθνπνύινπ Πνιπμέλε

ΓΔ Σερληθώλ

414,00

Γηαλλαθνπιόπνπινο σηήξηνο

ΓΔ Σερληθώλ

124,20

Γεκόπνπινο Πέηξνο

ΓΔ Σερληθώλ

685,00

Γθαβόο Γεκήηξηνο

ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ

521,00

Μπηιηαλνύ Νηθνιίηζα

ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ

542,00

Κνινπάλνπ Κσλ/λα

ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ

542,00

Ράπηεο Γεκήηξηνο

ΣΔ ειεθηξνιόγσλ

586,00

Κνπηξνπκάλεο Γεώξγηνο

ΤΔ Δπηκειεηώλ

417,00

Παπαγεσξγίνπ Γεκήηξηνο

ΤΔ Δπηκειεηώλ

309,00

Κπξηαθνπνύινπ Βαζηιηθή

ΓΔ Γηνηθ/θσλ Γξακκαηέσλ

521,00

Γνύξγαξεο Γεξάζηκνο

ΓΔ Σερληθώλ

414,00

Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο

ΤΔ θπιάθσλ Δγθ/ζεσλ

386,00

685,00

Οη δαπάλεο βαξύλνπλ ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
ζπγθεθξηκέλα 01.390.0511.01.1231 πνζνύ 11.500,00 € θαη 01.390.0512.01.1231 πνζνύ 150,00 €, γηα ηηο νπνίεο
έρνπλ

εθδνζεί

νη

ππ’

αξηζκό,

83599/6124/08-03-2019,

83606/6125/08-03-2019,

απνθάζεηο

αλάιεςεο

ππνρξέσζεο(ΑΓΑ¨6ΠΓ87Λ6-4ΑΓ , 69ΛΗ7Λ6-Ν4Τ ) νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ αληίζηνηρα κε α/α 1572, 1573 ζην
βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. Ν. Αραΐαο.

Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ

ΑΔΑ: ΨΑ407Λ6-ΘΦΥ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

