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Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Οργάνωςθσ & Αξιοποίθςθσ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 841/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:205560/3494/14-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Οργάνωςθσ & Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 841/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ δίμθνθσ απαςχόλθςθσ για τθν
αντιμετϊπιςθ εποχιακϊν και πρόςκαιρων αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΗΥΤ7Λ6-13Α
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 44/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 18θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11.00 πραγματοποιικθκε δια
περιφοράσ ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα
από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 206446/1243/17-08-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 841/2020
Ειςάγεται το 2ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ δίμθνθσ
απαςχόλθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ εποχιακϊν και πρόςκαιρων αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ,
Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

Βάςει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.:205560/3494/14-08-2020 ειςιγθςθσ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Οργάνωςθσ & Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Τισ διατάξεισ του ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/2010), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
2. Τον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ *υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ Γεν. Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)+, όπωσ
ιςχφει.
3. Τθν παρ. 8 του άρκρου 103 του Συντάγματοσ που απαγορεφεται θ με νόμο μονιμοποίθςθ ι μετατροπι των
ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ι ςυμβάςεων ζργου ςε αορίςτου χρόνου.
4. Τισ διατάξεισ των άρκρων 20-21 του ν.2190/1994, όπωσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν μεταγενζςτερα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 §4 του Ν.2738/1999 κακϊσ και τθσ όμοιασ του άρκρου 6 § 5 του ν.3146/2003.
5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 186 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/30-10-2019) ςφμφωνα με τισ οποίεσ από τθν
προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΠΥΣ 33/2006 εξαιροφνται οι προςλιψεισ ζκτακτου προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ
κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ
διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ.
6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 176 του Ν.3852/2010
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010), όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο
3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 33/τ.Αϋ/27-2-2019) και ειδικότερα το εδάφιο (ςτ) ςφμφωνα με το οποίο ςτισ
αρμοδιότθτεσ τθσ οικονομικισ επιτροπισ των Περιφερειϊν υπάγεται και θ ειςιγθςθ του ετιςιου
προγραμματιςμοφ προςλιψεων προςωπικοφ κάκε κατθγορίασ.
7. Τθν υπ’ αρικ.18152/14-3-2020 ΚΥΑ «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ εποχικϊν
τουριςτικϊν καταλυμάτων από 15.3.2020 ζωσ και 30.4.2020» (ΦΕΚ 857/τ.Βϋ/14-3-2020.
8. Τισ διατάξεισ του Π.Δ.410/1988 (Κεφ. Γ’) «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, που αφοροφν το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου του Δθμοςίου, των ΟΤΑ και λοιπϊν
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191/τ.Α’/30-8-1988), όπωσ ιςχφει.
9. Τθν υπ’ αρικ. 38/1999 απόφαςθ τθσ Μείηονοσ Ολομζλειασ του Α.Σ.Ε.Π. με τθν οποία δίνεται ερμθνεία των
διατάξεων του άρκρου 20 του ν.2738/1999.
10.Το υπ’ αρικ. οικ. 23440/12-06-2012 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν.
11.Το υπ’ αρικ. 8412/27-2-2006 ζγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.
12.Τθν υπ’ αρικ. 258207/3469/03.09.2019 (ΦΕΚ 706/τ.ΥΟΔΔ/3-9-2019) απόφαςθ Περιφερειάρχθ «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
13.Τθν υπ’ αρικ. 281668/3810/26.09.2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β/8-10-2019) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ Συμβοφλουσ».
14.Τθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου (14θ Συνεδρίαςθ ςτισ 26-11-2019), με τθν
οποία εγκρίκθκε ο Προχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2020 (ΑΔΑ: Ψ3Σ27Λ6-ΨΤΝ). Η Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του
Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
15.Τθν υπ’ αρικ.54/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου (7θ Συνεδρίαςθ ςτισ 13-4-2020) με κζμα
«Ζγκριςθ Αϋ τροποποίθςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: Ω2ΟΑ7Λ6-Υ6Β).
16.Τθν υπ’ αρικ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/ςου, Δυτ. Ελλάδασ &
Ιονίου περί ζγκριςθσ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν οποία
υπιχκθςαν ςτο Τμιμα Σχεδιαςμοφ Τουριςτικισ Στρατθγικισ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
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Τουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ, Γραφεία Παροχισ Τουριςτικϊν Πλθροφοριϊν ςτα αεροδρόμια και λιμάνια χωρικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 2070/τ.Βϋ/7-6-2018).
17.Το αρικ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΠΠΑΤΑ/66385/360/6-3-2020 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Τουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ με το οποίο κατακζτει αίτθμα για τθν πρόςλθψθ ςυνολικά δϊδεκα (12) ατόμων με
ςφμβαςθ εργαςίασ διάρκειασ δυο (2) μθνϊν για τθν κάλυψθ εποχιακϊν αναγκϊν τθσ για το διάςτθμα τθσ
τουριςτικισ περιόδου (Απρίλιο – Μάιο, Ιοφνιο – Ιοφλιο και Αφγουςτο – Σεπτζμβρθ).
18.Το αρικ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/68866/1042/11-3-2020 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ με το οποίο ηθτοφνται
διευκρινιςεισ επί του αιτιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Τουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ.
19.Το αρικ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠΑΤΑ/82392/423/1-4-2020 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Τουριςμοφ και Απαςχόλθςθσ με το οποίο γνωςτοποιικθκαν ςτθν Υπθρεςία μασ τα κατωτζρω: «Είναι γνωςτό, ότι
από 1/4-30/9/2020 αρχίηει θ τουριςτικι περίοδοσ κατά τθν οποίαν αναμζνεται αφξθςθ επιςκεπτϊν ςτθν ευρφτερθ
περιοχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ εξυπθρετουμζνων πρωτευόντωσ μζςω του Νζου Λιμζνοσ τθσ Πάτρασ
και δευτερευόντωσ μζςω του Αερολιμζνοσ Αράξου. Επομζνωσ, κρίνεται από τθν υπθρεςία μασ ωσ επιβεβλθμζνθ θ
ζκτακτθ παρουςία εποχικοφ προςωπικοφ με αποςτολι τθν διανομι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων και πρόςκετου
ςυναφοφσ υλικοφ προσ ενθμζρωςθ των αφικνουμζνων επιςκεπτϊν για τα τουριςτικά και πάςθσ άλλθσ φφςεωσ
αξιοκζατα τθσ Περιφζρειασ.
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υπό απαςχόλθςθ ατόμων κα ανζρχεται ςε οκτϊ (8), ιςαρίκμωσ κατανεμθμζνα ιτοι:
Ιοφνιοσ-Ιοφλιοσ τζςςερα (4) άτομα και Αφγουςτοσ-Σεπτζμβριοσ τζςςερα (4) άτομα *ανά δφο ςτον Νζο Λιμζνα
Πατρϊν και ςτον Αερολιμζνα Αράξου αντιςτοίχωσ+.
Οι απαςχολοφμενοι να ανικουν ςτισ κατθγορίεσ ΠΕ ι ΤΕ, οποιαςδιποτε ειδικότθτασ, και να είναι κάτοχοι τθσ
αγγλικισ γλϊςςασ ςε άριςτο ι πολφ καλό επίπεδο».
20.Το γεγονόσ ότι για τθν ωσ άνω πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ προκαλείται δαπάνθ που κα βαρφνει τον
προχπολογιςμό τθσ Ζδρασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2020.
21.Το αρικ.πρωτ.74793/1135/19-3-2020 αίτθμά μασ προσ τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ ελζγχου για
χοριγθςθ βεβαίωςθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2020.
22.Τθν αρικ.πρωτ.77460/5119/24-3-2020 βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ.
23.Τισ εποχικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ Τουριςτικισ Στρατθγικισ και ειδικότερα των
Γραφείων Παροχισ Τουριςτικϊν Πλθροφοριϊν Λιμζνα Πατρϊν και Αεροδρομίου Αράξου, τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ,
Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Τουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, κατά τθ διάρκεια τθσ
τρζχουςασ τουριςτικισ περιόδου.
Ειςθγοφμαςτε
τθν ζγκριςθ πρόςλθψθσ τεςςάρων (4) ατόμων με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου για
χρονικό διάςτθμα δυο (2) μθνϊν, προκειμζνου να καλυφκοφν οι αυξθμζνεσ εποχικζσ και πρόςκαιρεσ υπθρεςιακζσ
ανάγκεσ του Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ Τουριςτικισ Στρατθγικισ (Γραφεία Παροχισ Τουριςτικϊν Πλθροφοριϊν Νζου
Λιμζνα Πατρϊν και Αεροδρομίου Αράξου) τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Τουριςμοφ &
Απαςχόλθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ τουριςτικισ περιόδου και
ςυγκεκριμζνα:
 δφο (02) άτομα κατθγορίασ ΔΕ με πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ για τισ ανάγκεσ του Γραφείου Παροχισ
Τουριςτικϊν Πλθροφοριϊν Νζου Λιμζνα Πατρϊν, από 10.9.2020 ι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, και για δφο
μινεσ, για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του εν λόγω ςθμείου προβολισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
(επικοινωνία και πλθροφόρθςθ του τουριςτικοφ κοινοφ) και
 δφο (02) άτομα κατθγορίασ-κλάδου ΔΕ με πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ για τισ ανάγκεσ του Γραφείου
Παροχισ Τουριςτικϊν Πλθροφοριϊν Αερολιμζνα Αράξου, από 10.9.2020 ι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, και
για δφο μινεσ, για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του εν λόγω ςθμείου προβολισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (επικοινωνία και πλθροφόρθςθ του τουριςτικοφ κοινοφ).
Οι ωσ άνω προςλιψεισ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ
του άρκρου 20 του ν. 2190/1994.
Από τθν απόφαςθ αυτι προκαλείται δαπάνθ για τθν κάλυψθ τθσ μιςκοδοςίασ του ωσ άνω προςωπικοφ, ςυνολικοφ
φψουσ δϊδεκα χιλιάδων εκατόν εξιντα οκτϊ ευρϊ (12.168,00 €) θ οποία κα βαρφνει τουσ κάτωκι κωδικοφσ του
εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ:
 ΚΑΕ 0342.01 «Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ ΙΔΟΧ» κατά 9.768,00 € και
 ΚΑΕ 0351.01 «Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ» κατά 2.400,00 €
Σφμφωνα δε με τθν υπ’ αρικ. 77460/5119/24-3-2020 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ υπάρχουν αντίςτοιχεσ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ ςτον εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό ζτουσ 2020 τθσ Ζδρασ τθσ ΠΔΕ.

ΑΔΑ: ΩΗΥΤ7Λ6-13Α
Παρακαλοφμε για τθ λιψθ απόφαςθσ και τθν ειςιγθςι ςασ ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ του Περιφερειακοφ
Συμβουλίου Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κατά τα ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εδαφίου (ςτ) του
άρκρου 176 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπωσ ιςχφει.

Η Οικονομικι Επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ:
 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’/29-82017) 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. 248595/27-12/2016 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.

ΑΔΑ: ΩΗΥΤ7Λ6-13Α
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:205560/3494/14-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Οργάνωςθσ & Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν ειςιγθςθ ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ τθσ πρόςλθψθσ τεςςάρων (4)
ατόμων με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου για χρονικό διάςτθμα δυο (2)
μθνϊν, προκειμζνου να καλυφκοφν οι αυξθμζνεσ εποχικζσ και πρόςκαιρεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του
Σμιματοσ χεδιαςμοφ Σουριςτικισ τρατθγικισ (Γραφεία Παροχισ Σουριςτικϊν Πλθροφοριϊν Νζου
Λιμζνα Πατρϊν και Αεροδρομίου Αράξου) τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ
τουριςτικισ περιόδου και ςυγκεκριμζνα:
 δφο (02) ατόμων κατθγορίασ ΔΕ με πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ για τισ ανάγκεσ του
Γραφείου Παροχισ Σουριςτικϊν Πλθροφοριϊν Νζου Λιμζνα Πατρϊν, από 10.9.2020 ι από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, και για δφο μινεσ, για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του εν λόγω ςθμείου
προβολισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (επικοινωνία και πλθροφόρθςθ του τουριςτικοφ κοινοφ) και
 δφο (02) ατόμων κατθγορίασ-κλάδου ΔΕ με πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ για τισ ανάγκεσ του
Γραφείου Παροχισ Σουριςτικϊν Πλθροφοριϊν Αερολιμζνα Αράξου, από 10.9.2020 ι από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ, και για δφο μινεσ, για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του εν λόγω ςθμείου προβολισ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (επικοινωνία και πλθροφόρθςθ του τουριςτικοφ κοινοφ).
Οι ωσ άνω προςλιψεισ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ του άρκρου 20 του ν. 2190/1994.

Από τθν απόφαςθ αυτι προκαλείται δαπάνθ για τθν κάλυψθ τθσ μιςκοδοςίασ του ωσ άνω προςωπικοφ,
ςυνολικοφ φψουσ δϊδεκα χιλιάδων εκατόν εξιντα οκτϊ ευρϊ (12.168,00€) θ οποία κα βαρφνει τουσ
κάτωκι κωδικοφσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ:
 ΚΑΕ 0342.01 «Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ ΙΔΟΧ» κατά 9.768,00€ και
 ΚΑΕ 0351.01 «Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ» κατά 2.400,00€
φμφωνα δε με τθν υπ’ αρικ. 77460/5119/24-3-2020 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ υπάρχουν αντίςτοιχεσ εγγεγραμμζνεσ
πιςτϊςεισ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2020 τθσ Ζδρασ τθσ ΠΔΕ.

ΑΔΑ: ΩΗΥΤ7Λ6-13Α
Η παροφςα Απόφαςθ κα προωκθκεί αρμοδίωσ ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ προσ
ζγκριςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εδαφίου (ςτ) τθσ παρ.1 του άρκρου 176 του ν.3852/2010, όπωσ
ιςχφει.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και τακτικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. κ. Γεϊργιοσ Αγγελόπουλοσ,
Ιωάννθσ Λφτρασ, Κωνςταντίνοσ Μθτρόπουλοσ και Νικόλαοσ Μωραΐτθσ ψιφιςαν αρνθτικά.

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

