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Πάτρα 09 Δεκεμβρίου 2019
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ΠΡΟ:

Δ/νςθ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2570/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 355068/704/27-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ,
Ακλθτιςμοφ, Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2570/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ δαπάνθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ του μόνιμου και
αποςπαςμζνου

προςωπικοφ

τθσ

Διεφκυνςθσ

Παιδείασ-Πολιτιςμοφ-Ακλθτιςμοφ-Σουριςμοφ&

Απαςχόλθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε εκτζλεςθ του ςχεδίου HERIT DATA ςυνολικοφ
ποςοφ χιλίων εκατόν εξιντα επτά Ευρϊ και ενενιντα ζξθ λεπτϊν (1.167,96) € για το χρονικό
διάςτθμα από 01.09.2019 ζωσ 30.11.2019», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

τθν Ι.Π.Μεςολογγίου, ςιμερα τθν 05θ Δεκεμβρίου 2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν
αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ ζδρασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νιασ, ςτθν Ι.Π. Μεςολογγίου
(Κφπρου 1- Διοικθτιριο), ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 πρόςκλθςθ του
Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά
μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα
παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό
μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ, ο Γεϊργιοσ τακοφλιασ και θ Βαςιλικι Σςοφμα,
υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 328521/4534/0611-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 2570/2019
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 51ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο:
«Ζγκριςθ δαπάνθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ του μόνιμου και αποςπαςμζνου προςωπικοφ τθσ
Διεφκυνςθσ Παιδείασ-Πολιτιςμοφ-Ακλθτιςμοφ-Σουριςμοφ& Απαςχόλθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςε εκτζλεςθ του ςχεδίου HERIT DATA ςυνολικοφ ποςοφ χιλίων εκατόν εξιντα επτά Ευρϊ
και ενενιντα ζξθ λεπτϊν (1.167,96) € για το χρονικό διάςτθμα από 01.09.2019 ζωσ 30.11.2019.».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:355068/704/27-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ –
Πολιτιςμοφ – Ακλθτιςμοφ – Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα
κάτωκι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87 Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου Τροποποίθκθκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςκοπόσ του
παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου
τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ,
θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του
δθμόςιου λογιςτικοφ.
Με το άρκρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) αντικαταςτάκθκε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010
«Σχζδιο Καλλικράτθσ» περί αρμοδιοτιτων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Περιφερειϊν. Συγκεκριμζνα με
τθν παράγραφο 1γ του άρκρου 5 του νόμου αυτοφ θ Οικονομικι Επιτροπι είναι αρμόδια και για τθν ζγκριςθ
των δαπανϊν και τθ διάκεςθ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ, εκτόσ από εκείνεσ που ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ αποφαςίηει το περιφερειακό ςυμβοφλιο, κακϊσ επίςθσ αποφαςίηει αιτιολογθμζνα και
για τισ περιπτϊςεισ απευκείασ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ ζργων, προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν, εκπόνθςθσ
μελετϊν που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του ν. 3316/2005 (Α' 42), ςε εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ.
Με τισ διατάξεισ του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν
εγκφκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικϊν κοινοποιικθκαν
διατάξεισ ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν. Σφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παραγράφου 2β του άρκρου 2 «Για τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ θ ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ διενεργείται ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ
ςχετικισ δαπάνθσ από το αρμόδιο όργανο του φορζα».
Με τθν υπ’ αρικμό 400/2014 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Περιφερειακϊν Εκλογϊν τθσ 18θσ και 25θσ Μαΐου 2014, με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο
Περιφερειάρχθσ, οι Αντιπεριφερειάρχεσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων και οι Περιφερειακοί Σφμβουλοι
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2014−2019, κακϊσ και με τθν 456/2014 διόρκωςθ −
ςυμπλιρωςθ αυτισ. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα
Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Με τθν υπ’ αρικμό οικ. 55961/643/1.3.2017
(ΦΕΚ.111 τ.ΥΟΔΔ/9.3.2017) απόφαςθ του ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ, όριςε Αντιπεριφερειάρχεσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περίοδο 1.3.2017 ζωσ 31.8.2019. Με τθν υπ’ αρικμό.
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οικ.69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ.1018Β’/24.3.2017) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ μεταβιβάςτθκαν
αρμοδιότθτεσ ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ που ορίςτθκαν από τον Περιφερειάρχθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και ςε Περιφερειακοφσ Συμβοφλουσ Δυτικισ Ελλάδασ.
Τθν υπ’ αρικ. 228/2018 (22θ Συνεδρίαςθ ςτισ 15.11.2018) απόφαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, με
τθν οποία «Εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019, όπωσ αναλυτικά
αναφζρεται ςτθν υπ. αρικ. 2433/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και ςτθν ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικϊν κ. Παναγιϊτθ Μπράμου». Η απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν
νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 265933/28.12.2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου. Με τθν απόφαςθ 39/2019 (5 θ
Συνεδρίαςθ ςτισ 12.3.2019), το Περιφερειακό Συμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ «ενζκρινε τθν Α’ τροποποίθςθ
του Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ». Η απόφαςθ αυτι αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν
νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 56584/20.3.2019 απόφαςθ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου. Με τθν απόφαςθ 53/2019 (6θ
Συνεδρίαςθ ςτισ 22.4.2019), το Περιφερειακό Συμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ «ενζκρινε τθν Β’ τροποποίθςθ
του Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ». Η απόφαςθ αυτι αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν
νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 96119/7.5.2019 απόφαςθ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
Το τζταρτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ.297 Α’), όπωσ αντικαταςτάκθκε
με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 του Ν.3833/2010(ΦΕΚ.40 Α’), ςτθ ςυνζχεια
αντικαταςτάκθκε, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 38 του Ν.3986/2011(ΦΕΚ.152 Α’), ζχει ωσ
εξισ: «Οι κατά τα ωσ άνω ϊρεσ απογευματινισ υπερωριακισ εργαςίασ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τισ είκοςι
(20) ϊρεσ μθνιαίωσ ανά υπάλλθλο».
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ.176Α’/16.12.2015) ιςχφουν τα εξισ:
Η κακιζρωςθ με αποηθμίωςθ εργαςίασ κακ' υπζρβαςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου των υπαλλιλων,
επιτρζπεται μόνο για τθν αντιμετϊπιςθ εποχικϊν, ζκτακτων ι επειγουςϊν υπθρεςιακϊν αναγκϊν. Για τουσ
Ο.Τ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ θ απόφαςθ κακιζρωςθσ υπερωριακισ εργαςίασ εκδίδεται από το
Διμαρχο ι τον Περιφερειάρχθ, αντίςτοιχα ι το εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ όργανο. Στισ αποφάςεισ αυτζσ
κακορίηεται ο αρικμόσ των υπαλλιλων, το χρονικό διάςτθμα και οι ϊρεσ υπερωριακισ απαςχόλθςισ τουσ
μζςα ςτα όρια των πιςτϊςεων του Προχπολογιςμοφ τουσ, μθ επιτρεπομζνθσ τθσ επιβάρυνςθσ του
Προχπολογιςμοφ
Δθμοςίων
Επενδφςεων.
Οι ανωτζρω αποφάςεισ δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και ιςχφουν από τθ δθμοςίευςι
τουσ. Αφξθςθ των ςυνολικϊν αρχικϊν πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ για υπερωριακι εργαςία και
εργαςία κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ι κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ είναι δυνατι μόνο με
απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του διατάκτθ, με εξαίρεςθ τουσ
Ο.Τ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ.
Οι ϊρεσ τθσ απαςχόλθςθσ κακ' υπζρβαςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου ορίηονται ανά εξάμθνο, χωρίσ να
υπάρχει θ δυνατότθτα αυξομείωςθσ μεταξφ των δφο (2) εξαμινων μζςα ςτο ζτοσ, ωσ εξισ:
α. Απογευματινι υπερωριακι εργαςία Για απογευματινι υπερωριακι εργαςία μζχρι εκατόν είκοςι (120)
ανά υπάλλθλο. Για τα πλθρϊματα αςκενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. οι ωσ άνω ϊρεσ ορίηονται μζχρι διακόςιεσ
(200) ανά υπάλλθλο. β. Υπερωριακι εργαςία κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ι κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ
θμζρεσ. Για υπερωριακι εργαςία κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ι κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, για
υπαλλιλουσ που ανικουν ςε υπθρεςίεσ που λειτουργοφν, βάςει νόμου είτε όλεσ τισ θμζρεσ του μινα είτε ςε
δωδεκάωρθ ι εικοςιτετράωρθ βάςθ, μζχρι ενενιντα ζξι (96) ϊρεσ για τισ νυκτερινζσ και μζχρι ενενιντα ζξι
(96) ϊρεσ για τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, ανά υπάλλθλο. Η ωριαία αποηθμίωςθ υπερωριακισ
εργαςίασ των υπαλλιλων που απαςχολοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραπάνω παραγράφων
ορίηεται
ωσ
εξισ:
α) Για υπερωριακι εργαςία απογευματινϊν ωρϊν και μζχρι τθν 22θ ϊρα, ίςθ με το ωρομίςκιο.
β) Για νυκτερινι εργαςία εργάςιμων θμερϊν που παρζχεται από τθν 22θ ϊρα μζχρι τθν 6θ πρωινι, ίςθ με το
ωρομίςκιο
αυξθμζνο
τριάντα
τοισ
εκατό
(30%).
γ) Για εργαςία θμεριςια ι νυκτερινι, που παρζχεται Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ:
αα) Από τθν 6θ πρωινι μζχρι τθν 22θ ϊρα, ίςθ με το ωρομίςκιο αυξθμζνο κατά ςαράντα τοισ εκατό (40%).
ββ) Από τθν 22θ ϊρα μζχρι τθν 6θ πρωινι, ίςθ με το ωρομίςκιο αυξθμζνο κατά ςαράντα πζντε τοισ εκατό
(45%).
Δεν επιτρζπεται θ καταβολι υπερωριακισ αποηθμίωςθσ ςτουσ Γενικοφσ και ςτουσ Αναπλθρωτζσ Γενικοφσ
Γραμματείσ
Υπουργείου,
ςτουσ
Ειδικοφσ
Γραμματείσ
Υπουργείου.

ΑΔΑ: ΩΦΥΞ7Λ6-Τ2Ω
Επιτρζπεται θ καταβολι υπερωριακισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ Α1, 2 και
3, ςτουσ ειδικοφσ ςυμβοφλουσ, ειδικοφσ ςυνεργάτεσ και επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ των Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων και των Ο.Τ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ.
Επιτρζπεται θ κακιζρωςθ εργαςίασ με αποηθμίωςθ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ι κατά τισ Κυριακζσ και
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, προσ ςυμπλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εβδομαδιαίασ, για υπαλλιλουσ που ανικουν ςε
υπθρεςίεσ που λειτουργοφν, βάςει νόμου, είτε όλεσ τισ θμζρεσ του μινα είτε ςε δωδεκάωρθ ι
εικοςιτετράωρθ βάςθ, με τθ διαδικαςία και προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Α1 του παρόντοσ. Η ωριαία
αποηθμίωςθ των υπαλλιλων που απαςχολοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου
ορίηεται ωσ εξισ: α) Για εργαςία νυκτερινι εργάςιμων θμερϊν ίςθ με το ςαράντα τοισ εκατό (40%) του
ωρομιςκίου. β) Για εργαςία θμεριςια ι νυκτερινι, που παρζχεται Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ ίςθ με
το εξιντα τοισ εκατό (60%) του ωρομιςκίου.
Με τθν αρικ. οικ. 410542/5080/20.12.2018 (ΦΕΚ 6176/τ.Βϋ/31.12.2018) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ «Κακιερϊκθκε υπερωριακι, νυκτερινι, Κυριακϊν και εξαιρζςιμων θμερϊν εργαςία ζωσ
31/12/2019, για το μόνιμο, αποςπαςμζνο προςωπικό και ειδικοφσ ςυμβοφλουσ, ειδικοφσ ςυνεργάτεσ και
επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
Με τθν αρικμ. 112911/231/11-04-2019 (ΦΕΚ 1753/τ.Β/20-09-2019) απόφαςθ Περιφερειάρχθ ΔΕ,
ςφμφωνα με τθν οποίαν «κακιερϊνεται υπερωριακι εργαςία για το ζτοσ 2019 για το προςωπικό τθσ ΠΔΕ
και ςυγκροτεί τθν ομάδα εργαςίασ του προγράμματοσ: «HERIT DATA Sustainable Heritage Management
towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data- Αειφορικι διαχείρθςθ
τουριςτικϊν ροϊν και των επιπτϊςεϊν τουσ μζςω ολιςτικισ αξιοποιιςθσ πολυπλθκϊν και ανοικτϊν
δεδομζνων» ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Interreg Med 2014-2020 (2θ πρόςκλθςθ τθσ ΠΔΕ).
Με τισ αρικ. 21810/40/22.01.2019 και 109843/8044/11-04-2019 αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ που
καταχωρικθκαν με α/α 354 και α/α 2055 ςτο βιβλίο εγκρίςεων, ωσ φπαρξθ πίςτωςθσ για τθν κάλυψθ του
κόςτουσ υλοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ ζργου HERIT DATA, ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ του προγράμματοσ
INTERREG MED 2014-2020.
Με τθν υπ’ αρικ. οικ.208720/388/11.07.2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
ςυγκροτικθκε ςυνεργείο υπερωριακισ εργαςίασ από 01/09/2019 ζωσ 30/11/2019, για το μόνιμο και
αποςπαςμζνο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ- Πολιτιςμοφ- Ακλθτιςμοφ - Τουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του ςχεδίου
HERIT DATA.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε τθν ειςιγθςθ ςασ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ:
Για τθν ζγκριςθ δαπάνθσ υπερωριακισ εργαςίασ κατά τθν χρονικι περίοδο 01.09.2019 – 30.11.2019,
μόνιμου και αποςπαςμζνου προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ-Πολιτιςμοφ-Ακλθτιςμοφ-Τουριςμοφ &
Απαςχόλθςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ
του ανωτζρω ςχεδίου «HERIT DATA Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks
to a holistic use of Big and Open Data-Αειφορικι διαχείριςθ τουριςτικϊν ροϊν και των επιπτϊςεϊν τουσ
μζςω ολιςτικισ αξιοποίθςθσ πολυπλθκϊν και ανοικτϊν δεδομζνων» ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ
Interreg Med 2014-2020 (2θ
πρόςκλθςθ τθσ ΠΔΕ, ςυνολικοφ ποςοφ χιλίων εκατόν εξιντα επτά ευρϊ και ενενιντα ζξθ λεπτϊν(1.167,96)€.

Η δαπάνθ βαρφνει τον κωδικό 02.01.071.9919.01.1294 τθσ ΠΔΕ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ υλοποίθςθσ του
προχπολογιςμοφ του ευρωπαϊκοφ ζργου HERIT DATA ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ INTERREG
MED 2014-2020 και αναλυτικότερα τισ δαπάνεσ τισ ςχετικζσ με τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ και τθν κάλυψθ
των υπερωριακϊν δαπανϊν των υπαλλιλων τθσ ομάδασ ζργου του Ευρωπαϊκοφ Ζργου HERIT-DATA
(αποφάςεισ 21810/40/22.01.2019 και 109843/8044/11-04-2019 αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ που
καταχωρικθκαν με α/α 354 και α/α 2055 ςτο βιβλίο εγκρίςεων για το ζτοσ 2019.
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΟ (Ευρώ)

Ματκιόπουλοσ Ανδρζασ

ΠΕ

576,75

Βαςιλειάδθσ Λαυρζντιοσ

ΠΕ

540,90

Μαμμάςθ Παναγιϊτα

ΠΕ

50,31

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:

ΑΔΑ: ΩΦΥΞ7Λ6-Τ2Ω
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019)

περί

μεταβίβαςθσ

αρμοδιοτιτων

οργανικϊν

Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.

μονάδων

τθσ

Π.Δ.Ε.

ςε

ΑΔΑ: ΩΦΥΞ7Λ6-Τ2Ω
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 355068/704/27-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ – Πολιτιςμοφ –
Ακλθτιςμοφ – Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθ δαπάνθ υπερωριακισ εργαςίασ κατά τθν χρονικι περίοδο 01.09.2019 – 30.11.2019,
μόνιμου και αποςπαςμζνου προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ-Πολιτιςμοφ-ΑκλθτιςμοφΣουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του ανωτζρω ςχεδίου «HERIT DATA Sustainable Heritage Management
towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data-Αειφορικι διαχείριςθ
τουριςτικϊν ροϊν και των επιπτϊςεϊν τουσ μζςω ολιςτικισ αξιοποίθςθσ πολυπλθκϊν και
ανοικτϊν δεδομζνων» ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Interreg Med 2014-2020 (2θ πρόςκλθςθ τθσ
ΠΔΕ, ςυνολικοφ ποςοφ χιλίων εκατόν εξιντα επτά ευρϊ και ενενιντα ζξθ λεπτϊν(1.167,96)€.

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
Ματκιόπουλοσ Ανδρζασ
Βαςιλειάδθσ Λαυρζντιοσ
Μαμμάςθ Παναγιϊτα

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΟΟ (Ευρϊ)
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ

576,75
540,90
50,31

Η δαπάνθ βαρφνει τον κωδικό 02.01.071.9919.01.1294 τθσ ΠΔΕ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ
υλοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ του ευρωπαϊκοφ ζργου HERIT DATA ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ
INTERREG MED 2014-2020 και αναλυτικότερα τισ δαπάνεσ τισ ςχετικζσ με τθν πρόςλθψθ
προςωπικοφ και τθν κάλυψθ των υπερωριακϊν δαπανϊν των υπαλλιλων τθσ ομάδασ ζργου του
Ευρωπαϊκοφ Ζργου HERIT-DATA (αποφάςεισ 21810/40/22.01.2019 και 109843/8044/11-04-2019
αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ που καταχωρικθκαν με α/α 354 και α/α 2055 ςτο βιβλίο
εγκρίςεων για το ζτοσ 2019.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

