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Πάτρα 17 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ:338838/3157
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2527/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:335852/8467/12-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ
Ρ.Δ.Ε.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2527/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ δαπάνθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ του υπαλλθλικοφ
προςωπικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ που ςυγκροτεί τθν Ομάδα Ζργου για το Ευρωπαϊκό
Ρρόγραμμα «Triton» (Ανάπτυξθ των εργαλείων διαχείριςθσ και των οδθγιϊν για τθν άμεςθ προςταςία
τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ που επθρεάηονται από τθ διάβρωςθ κάλαςςασ και τθν
κακιζρωςθ των κατάλλθλων περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου - Development of management
Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion
and establishment of appropriate eNvironmental control systems) και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ
ποςοφ εξακοςίων ογδόντα πζντε ευρϊ (685,00€) για το χρονικό διάςτθμα από 11.09.2019 ζωσ και
31.10.2019», 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

Στθν Ι. Ρ. Μεςολογγίου, ςιμερα τθν 05θ Δεκεμβρίου 2019, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν
αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ ζδρασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νιασ, ςτθν Ι.Ρ. Μεςολογγίου
(Κφπρου 1- Διοικθτιριο), ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 πρόςκλθςθ του
Ρροζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά
μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω
μζλθ:
1.

Σακελλαρόπουλοσ Ραναγιϊτθσ - Ρρόεδροσ 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-Ρολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ, ο Γεϊργιοσ Στακοφλιασ και θ Βαςιλικι Τςοφμα,
υπάλλθλοι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 328521/4534/06-112019 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Ρρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 2527/2019
Ακολοφκωσ ο Ρρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 4ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
δαπάνθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ του υπαλλθλικοφ προςωπικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
που ςυγκροτεί τθν Ομάδα Ζργου για το Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα «Triton» (Ανάπτυξθ των εργαλείων
διαχείριςθσ και των οδθγιϊν για τθν άμεςθ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ
που επθρεάηονται από τθ διάβρωςθ κάλαςςασ και τθν κακιζρωςθ των κατάλλθλων περιβαλλοντικϊν
ςυςτθμάτων ελζγχου - Development of management Tools and diRectives for immediate protection of
bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental
control systems) και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ εξακοςίων ογδόντα πζντε ευρϊ (685,00€) για
το χρονικό διάςτθμα από 11.09.2019 ζωσ και 31.10.2019»».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 335852/8467/12-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε., θ
οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Λαμβάνοντασ υπόψη:
Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Ρεριφζρειεσ ωσ
ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου Τροποποιικθκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
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.
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 Ρεριφερειϊν. 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.
Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν εγκφκλιο
2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΘ-ΔΤΘ) 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».
Τθν υπ’ αρικμό 400/2014 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν με τθν οποία ζγινε θ επικφρωςθ
των αποτελεςμάτων των Ρεριφερειακϊν Εκλογϊν τθσ 18θσ και 25θσ Μαΐου 2014, με τθν οποία
ανακθρφχτθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ, οι Αντιπεριφερειάρχεσ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και οι Ρεριφερειακοί
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Σφμβουλοι Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2014−2019, κακϊσ και με τθν 456/2014 διόρκωςθ −
ςυμπλιρωςθ αυτισ.
Το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα Ρεριφερειακι Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ. Με τθν υπ’ αρικμό οικ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ.111 τ.ΥΟΔΔ/9.3.2017) απόφαςθ
Ρεριφερειάρχθ ορίςτθκαν οι Αντιπεριφερειάρχεσ για τθν περίοδο 1.3.2017 ζωσ 31.8.2019 και με τθν υπ’
αρικμό. οικ.69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ.1018Β’/24.3.2017) όμοια απόφαςθ μεταβιβάςτθκαν οι αρμοδιότθτεσ
ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ.
Τθν υπ’ αρικ. 228/2018 (ΑΔΑ: 6Η067Λ6-Γ03) (22θ Συνεδρίαςθ ςτισ 15.11.2018) απόφαςθ Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ
2019». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό
265933/28.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΨ7ΛΟ1Φ-ΡΔΟ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
Τθν υπ’ αρικ. 39/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΟ57Λ6-ΤΘΛ) (5θ Συνεδρίαςθ ςτισ 12.3.2019) απόφαςθ, το Ρεριφερειακό
Συμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ «ενζκρινε τθν Α’ τροποποίθςθ του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2019 τθσ
Ρεριφζρειασ». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 56584/20.3.2019 (ΑΔΑ:
ΩΦ5ΟΟ1Φ-15Θ) απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ &
Ιονίου. Με τθν απόφαςθ 53/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΦ57Λ6-0Ι) (6θ Συνεδρίαςθ ςτισ 22.4.2019), το Ρεριφερειακό
Συμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ «ενζκρινε τθν Β’ τροποποίθςθ του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2019 τθσ
Ρεριφζρειασ». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 96119/7.5.2019 (ΑΔΑ:
6ΜΥ5Ο1Φ-ΔΘΦ) απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ &
Ιονίου.
Τθν υπ’ αρικ. 1434/2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΥ7Λ6-ΘΚΑ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα «Ζγκριςθ Γ’
τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019».
Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ.176Α'/16.12.2015) ςφμφωνα με τθν οποία:
Θ 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 Ρεριφερειάρχθ, 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 Ρροχπολογιςμοφ τουσ, μθ
επιτρεπομζνθσ τθσ επιβάρυνςθσ του Ρροχπολογιςμοφ 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. Απογευματινή υπερωριακή 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. Τπερωριακή εργαςία κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ή κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ ημζρεσ. 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.
Θ 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%).
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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. 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. Θ 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.
Τθν αρικ. 277087/24-12-2018 (ΑΔΑ: 61ΒΘΟ1Φ-Λ9Τ) (ΦΕΚ 6155 τ.Β’/31-12-2018) απόφαςθ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου κακορίςτθκε για τουσ υπαλλιλουσ
που εργάηονται ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωραρίου εργαςίασ ςε 24ωρθ βάςθ, κακϊσ
και κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, για το ζτοσ 2019.
Τθν υπ’ αρ. 410542/5080/20-12-2018 (ΑΔΑ: 60ΕΜ7Λ6-5Ε6) (ΦΕΚ 6176/τ.Β’/31-12-2018) Απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Κακιζρωςθ υπερωριακισ, νυκτερινισ, Κυριακϊν και εξαιρζςιμων θμερϊν
εργαςίασ ζωσ 31-12-2019, για το μόνιμο, αποςπαςμζνο προςωπικό και ειδικοφσ ςυμβοφλουσ, ειδικοφσ
ςυνεργάτεσ και επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
Τθν υπ’ αρικ. 105789/517/08.05.2018 (Ορκι Επανάλθψθ) (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα: «Οριςμόσ υπευκφνων υλοποίθςθσ και ομάδων ζργου των εγκρικζντων ευρωπαϊκϊν ζργων
Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1θ Ρρόςκλθςθ) τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» με τθν οποία
ορίςτθκε θ Ομάδα Ζργου «TRITON»: 1) θ κ. Πλγα Γιαννακιτςίδου, ωσ υπεφκυνθ ζργου και επικοινωνίασ, 2) θ κ.
Ακθνά Αντηουλάτου, ωσ υπεφκυνθ για τθν οικονομικι διαχείριςθ και 3) θ κ. Αδαμαντία Κατςαΐτθ, ωσ τεχνικι
υπεφκυνοσ κακϊσ και θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων ΡΔΕ ωσ αρμόδια Υπθρεςία Υλοποίθςθσ διαμζςου τθσ οποίασ
κα διακινείται και θ αλλθλογραφία του ζργου.
Τθν υπ’ αρικ. 302285/7670/οικ/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΓΛ7Λ6-8Ι1) απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα: Τροποποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 373823/2537/26.11.2018 (ΑΔΑ: Ω2647Λ6-951) απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «2θ Τροποποίθςθ απόφαςθσ οριςμοφ υπευκφνων υλοποίθςθσ και ομάδων ζργου των
εγκρικζντων ευρωπαϊκϊν ζργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020 (1θ Ρρόςκλθςθ) τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» ςτα πλαίςια του προγράμματοσ TRITON τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία
ορίςτθκε θ Ομάδα Ζργου «TRITON»: 1) θ κ. Πλγα Γιαννακιτςίδου, ωσ υπεφκυνθ ζργου και για τθν οικονομικι
διαχείριςθ, 2) o κ. Ανδρζασ Σουροφνθσ ωσ υπεφκυνοσ επικοινωνίασ, ωσ υπεφκυνθ για τθν οικονομικι διαχείριςθ
και 3) θ κ. Αδαμαντία Κατςαΐτθ, ωσ τεχνικι υπεφκυνοσ κακϊσ και θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων ΡΔΕ ωσ αρμόδια
Υπθρεςία Υλοποίθςθσ διαμζςου τθσ οποίασ κα διακινείται και θ αλλθλογραφία του ζργου.
Τθν υπ’ αρ. 82804/2006/οικ/18.3.2019 (ΦΕΚ 1835/τ.Β’/24.05.2019) απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ που αφορά τθ
διαπίςτωςη ανάγκησ και καθιζρωςη υπερωριακήσ εργαςίασ με αμοιβή για το ζτοσ 2019 για το προςωπικό που
υπθρετεί ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκροτεί τθν Ομάδα Ζργου για το ευρωπαϊκό ζργο: TRITON
(Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas
affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems – Ανάπτυξθ εργαλείων
διαχείριςθσ και οδθγιϊν για τθν άμεςθ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ που
επθρεάηονται από τθ καλάςςια διάβρωςθ και κακιζρωςθ κατάλλθλων περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου),
του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (1θ Ρρόςκλθςθ) χρθματοδοτοφμενου από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ (ςυγκεκριμζνα 85% Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
(ΕΤΡΑ) και 15% ΡΔΕ).
Με δεδομζνο, το γεγονόσ ότι οι εν λόγω ϊρεσ υπερωριακισ εργαςίασ των υπαλλιλων τθσ Ομάδασ Ζργου
TRITON αφοροφν ζκτακτεσ και επείγουςεσ υπερωριακζσ ανάγκεσ που προκφπτουν λόγω αυξθμζνων
υποχρεϊςεων ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου (διακρατικό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 20142020) και αφοροφν ςυνεργαςία για παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ φυςικοφ αντικειμζνου, οικονομικι
διαχείριςθ, ςφνταξθ αναφορϊν προόδου, ςφνταξθ ςχεδίου επικοινωνίασ, εν γζνει ςυντονιςμό και οργάνωςθ
δραςτθριοτιτων του ζργου, δθμοςιότθτα, επικοινωνιακό ςχεδιαςμό, κεφαλαιοποίθςθ, προετοιμαςία και
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οργάνωςθ ςυναντιςεων για τθ ςυγκρότθςθ περιφερειακϊν δικτφων, κ.ά.. από τθν υλοποίθςθ του και δεν
καλφπτονται εντόσ του νόμιμου υποχρεωτικοφ ωραρίου.
Ειςθγοφμεκα
τθν ζγκριςη δαπάνησ υπερωριακισ εργαςίασ για την χρονική περίοδο 11.09.2019 ζωσ και 31.10.2019, του
υπαλλθλικοφ προςωπικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, θ οποία επιβάλλεται για τθν αντιμετϊπιςθ
αυξθμζνων εργαςιακϊν αναγκϊν πζραν του νόμιμου ωραρίου και προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ, ςφμφωνα με τον οριςμό τουσ ωσ Ομάδα Ζργου του
ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ TRITON, όπωσ και διάθεςη πίςτωςησ ςυνολικοφ ποςοφ 685,00 €, ωσ θ παρακάτω
κατάςταςθ:
ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ TRITON ΓΙΑ ΣΘ
ΧΡΟΝΙΚΘ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 11.09.2019-31.10.2019.
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ
φνολο €
Πλγα Γιαννακιτςίδου

ΡΕ Μθχανικϊν (Χθμικϊν Μθχανικϊν)

Γενικό φνολο:

685,00
685,00

Θ προκαλοφμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τον εκτελοφμενο προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
ζχουν εκδοκεί για το ςκοπό αυτό οι Α/Α 343/2.1.2019 (ΑΔΑ: 6ΧΕΞ7Λ6-ΣΧΣ) και Α/Α 2095/9.4.2019 (ΑΔΑ:
ΩΩΘΗ7Λ6-2Δ5) αποφάςεισ ανάλθψθσ δαπάνθσ για τθν κάλυψθ δαπάνθσ αμοιβϊν κατθγορίασ «Staff –
προςωπικό» (πρόςλθψθ προςωπικοφ και κάλυψθ υπερωριακϊν δαπανϊν ομάδασ ζργου) εισ βάροσ του ΚΑΕ
02.01.071.9919.01.1282 για το ζτοσ 2019.

Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Ρρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Τισ 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 – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
Σφςταςθσ και Συγκρότθςθσ Ρεριφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Τισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Τθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
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 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Ρερί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Τθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Ρ.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 335852/8467/12-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθ δαπάνθσ υπερωριακισ εργαςίασ για τθν χρονικι περίοδο 11.09.2019 ζωσ και 31.10.2019,
του υπαλλθλικοφ προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, θ οποία
επιβάλλεται για τθν αντιμετϊπιςθ αυξθμζνων εργαςιακϊν αναγκϊν πζραν του νόμιμου ωραρίου και
προκφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ, ςφμφωνα με
τον οριςμό τουσ ωσ Ομάδα Ζργου του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ TRITON, όπωσ και τθ διάκεςθ
πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 685,00 €, ωσ θ παρακάτω κατάςταςθ:

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ TRITON ΓΙΑ ΣΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 11.09.2019-31.10.2019.

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

φνολο €

Πλγα Γιαννακιτςίδου

ΡΕ Μθχανικϊν (Χθμικϊν Μθχανικϊν)

685,00

Γενικό φνολο:

685,00

Θ προκαλοφμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τον εκτελοφμενο προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και ζχουν εκδοκεί για το ςκοπό αυτό οι Α/Α 343/2.1.2019 (ΑΔΑ: 6ΧΕΞ7Λ6-ΣΧΣ) και Α/Α
2095/9.4.2019 (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ7Λ6-2Δ5) αποφάςεισ ανάλθψθσ δαπάνθσ για τθν κάλυψθ δαπάνθσ αμοιβϊν
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κατθγορίασ «Staff –προςωπικό» (πρόςλθψθ προςωπικοφ και κάλυψθ υπερωριακϊν δαπανϊν ομάδασ
ζργου) εισ βάροσ του ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1282 για το ζτοσ 2019.
Λευκό ψιφιςε ο Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραϊτθσ
Νικόλαοσ και λοιπά 9 μζλθ κετικά.
Το 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 Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Βαςιλικι Τςοφμα

