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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1661/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: Φ.006/146/25.06.2019 εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜΠΔΑ ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1661/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιειηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ (723,60 €)
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 12-3-2019 έσο 30-6-2019, απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΔΑ: Ω0ΑΠ7Λ6-ΕΗΩ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 23/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
9ε Ινπιίνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 203393/2100/5.7.2019
λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο- κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο
Γεξάζηκνο θαη Καπξάινο ππξίδσλ, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ν θ. ηξαθφπννπινο ση. Αλαζηάζηνο γηα ην 1 ν
ζέκα ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε.
Δπίζεο γηα ην ζέκα 64ν ηεο Ηκεξήζηα Γηάηαμεο παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. Καξαγηάλλεο Υξήζηνο,
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ,
νπξνχλεο Αλδξέαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ θαη Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο

Γηαγσληζκνχ

ηνπ

έξγνπ

ΔΡΓΑΙΔ

ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΔΙΟΤ, Π.Δ. ΗΛΔΙΑ ΔΣΟΤ 20172018»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 5.000.000,00 € θαη ν Σδακαινχθαο Θεφδσξνο, λνκηθφο εθπξφζσπνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ
ΑΒΔΣΔ»
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1661/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 129ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Απηνηεινχο
Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ
επηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ (723,60 €) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 12-32019 έσο 30-6-2019, απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: Φ.006/146/25.06.2019 εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜΠΔΑ ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππφςε:
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’ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Με ηελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ηξνπνπνηήζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ.4309 Β’/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:ΨΒΞΒΖ-ΓΣΖ) 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.
Σελ ππ’ αξηζ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019» θαη ηελ ππ αξηζ.
πξση. 265933/28-12-2018 Απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ηνλίνπ ΑΓΑ: ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία , ε ππ’ αξηζ. 228/2018 αλψηέξσ, αθνχ ειέγρζεθε σο
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πξνο ηελ λνκηκφηεηα ηεο, βξέζεθε λφκηκε θαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 224-225 θαη 268 ηνπ Ν.
3825/2010.
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».
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ.176Α’/16.12.2015) ηζρχνπλ ηα εμήο:
Ζ 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 επηηξεπνκέλεο 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. Απνγεπκαηηλή ππεξσξηαθή εξγαζία 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. Τπεξσξηαθή εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο. 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. Ζ 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. Ζ 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.
Σελ ππ΄ αξηζ. νηθ. 410542/5080/20-12-2018 απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο «Καζηέξσζε
ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο, Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζία έσο 31/12/2019, γηα ην κφληκν,
απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ θαη εηδηθνχο ζπκβνχινπο, εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 6176/τ. Β΄/31-12-2018).
Σελ ππ’ αξηζ. 277087/24-12-2018 (ΦΔΚ 6155/τ.Β/31-12-2018) απφθαζε ηνπ Αζθνχληνο Καζήθνληα Γεληθνχ
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «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».
Σν γεγνλφο φηη έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ποσό 1.078.000,00
εςπώ (ΚΑΔ 0511 θαη 0512) (ςπ΄ απιθ. 379754/17738/27-11-2018 Βεβαίσζε Γηεχζπλζεο ΟηθνλνκηθνχΓεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ), γηα ηελ θάιπςε ηζφπνζεο δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο.

ΑΔΑ: Ω0ΑΠ7Λ6-ΕΗΩ
Σελ ππ’ αξηζκφ 69594/1112/5-3-2019 (ΑΓΑ:7ΥΘ47Λ6-9ΣΥ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
εγθξίζεθε «Καηαλνκή σξψλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο απφ 05/3/2019 έωρ 31/12/2019, ζην κφληκν θαη
απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
Σελ αξηζ. 73521/5434/7-3-2019 (ΑΓΑ: 97ΙΦ7Λ6-Δ52) απφθαζε αλάιεςεο πίζησζεο πνπ θαηαρσξήζεθε κε
α/α 1567 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Π.Γ.Δ.
Σελ ππ΄ αξηζ. Πξση. 71937/5347/13-3-2019 Βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο γηα δαπάλεο απνγεπκαηηλήο
ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ψξεο ππαιιήισλ ηνπ
Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ Π.Γ.Δ. απφ 12-03-2019 έσο 30-6-2019.
Με ηελ ππ’ αξηζ. Φ. 006/65/12-3-2019 (ΑΓΑ: Χ5ΛΓ7Λ6-Χ20) απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Απηνηεινχο
Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζπγθξνηήζεθε ζπλεξγείν ππεξσξηαθήο εξγαζίαο απφ
12/3/2019 έωρ 30/6/2019, γηα ην κφληκν θαη απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Με ηελ ππ΄ αξηζ. Φ. 006/145/24-6-2019 Βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ
Π.Γ.Δ. βεβαηψζεθε ην ππεξσξηαθφ έξγν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Απηνηεινπο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 12/3/2019 έωρ 30/6/2019.
Με δεδνκέλα:
α) Σν γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε
εκθάληζε θαη επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε εμ’ απηήο ςήθηζε λφκσλ γηα ηελ αλάγθε ειέγρνπ θαη
εμπγίαλζεο ησλ δεκνζηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, έρνπλ αθ’ ελφο απμήζεη, αθ’ εηέξνπ θαηαζηήζεη πνιχπινθεο
θαη ρξνλνβφξεο ηηο πθηζηάκελεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο ρεηξηδφηαλ θαη εθάξκνδε κέρξη ηφηε ην
Σκήκα ΠΑΜ-ΠΔΑ. Παξάιιεια ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνζιήςεσλ, ε ζνβαξή αλαθαηάηαμε ησλ εξγαζηαθψλ
θεθηεκέλσλ θαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ εθθξάζηεθε κε αζξφεο ζπληαμηνδνηήζεηο, έρνπλ κεηψζεη
δξακαηηθά ην πξνζσπηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνπ Σκήκαηφο ΠΑΜ-ΠΔΑ, ε νπνία κέρξη
ζήκεξα καζηίδεηαη απφ ηε ζπλερή ζπξξίθλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ,
ε ζπλερήο δε αχμεζε ηνπ φγθνπ δνπιεηάο ζπληειεί ζηε ζηαδηαθή εξγαζηαθή επηβάξπλζε ηνπ ππάξρνληνο
πξνζσπηθνχ.
β) Σελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο έθηαθησλ θαη επεηγνπζψλ ππεξσξηαθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηα λέα δεδνκέλα γηα ην έηνο 2019 (αλαζεσξήζεηο Σνπηθψλ ρεδίσλ ΠΑΜ-ΠΔΑ,
Αλαζηνιέο θαηάηαμεο πξνζσπηθνχ, Δπηρεηξήζεηο Α΄ θαη Β΄ θαηεγνξίαο Π.Γ.Δ., Γεκφζηα Αλεμάξηεηα Ηδξχκαηα
(Γ.Α.Η.), πξνεηνηκαζία Δζληθψλ Αζθήζεσλ θ.ι.π) θαη δελ θαιχπηνληαη εληφο ηνπ λφκηκνπ ππνρξεσηηθνχ
σξαξίνπ.
Παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 12/3/2019 έωρ
30/6/2019 ηνπ κφληκνπ θαη απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απμεκέλσλ εξγαζηαθψλ αλαγθψλ
πέξαλ ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ θαη πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν θαη ηνλ ηζρχνληα εζσηεξηθφ νξγαληζκφ, φπσο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ποσού επτακοσίων είκοσι τπιών εςπώ και εξήντα λεπτών (723,60), σο ε
παξαθάησ θαηάζηαζε.
Ζ δαπάλε βαξχλεη ηελ 02.01.072.0511.01.1231 πίζησζε «Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία (ηξέρνλ έηνο –
(Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο Π.Γ.Δ.) γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί η απιθ. 73521/5434/7-3-2019 (ΑΓΑ: 97ΙΦ7Λ6-Δ52)
απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, νη νπνία θαηαρσξήζεθε αληίζηνηρα με α/α 1567 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη
εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. Ν. Αραταο.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ταςπόποςλορ Βασίλειορ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΣΔ

ΠΟΟ
411,00

Φίλια ΄Ολγα

ΓΔ

312,60

ΣΔΛΙΚΟ ΠΟΟ

723,60

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
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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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: Φ.006/146/25.06.2019 εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ
ηεο Π.Γ.Δ.

ΑΔΑ: Ω0ΑΠ7Λ6-ΕΗΩ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 12/3/2019 έωρ 30/6/2019 ηνπ
κφληκνπ θαη απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απμεκέλσλ εξγαζηαθψλ αλαγθψλ
πέξαλ ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ θαη πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηελ άζθεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν θαη ηνλ ηζρχνληα εζσηεξηθφ νξγαληζκφ,
φπσο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ
(723,60), σο ε παξαθάησ θαηάζηαζε.
Η δαπάλε βαξχλεη ηελ 02.01.072.0511.01.1231 πίζησζε «Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία
(ηξέρνλ έηνο – (Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο Π.Γ.Δ.) γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε αξηζ. 73521/5434/7-32019 (ΑΓΑ: 97ΙΦ7Λ6-Δ52) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, νη νπνία θαηαρσξήζεθε αληίζηνηρα κε
α/α 1567 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. Ν. Αραταο.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΠΟΟ

ηαςπόποςλορ Βαζίλειορ

ΣΔ

411,00

Φίλια ΄Ολγα

ΓΔ

312,60

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ

723,60

Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ

