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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1160/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:274803/4678/29-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1160/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων για τθν πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ με
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν για τθν κάλυψθ
εποχικϊν ι άλλων περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ», για δικζσ
ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 02θ Νοεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
μζςω τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:284088/1666/29-10-2020 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 Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1160/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 4ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο:
«Κακοριςμόσ ειδικοτιτων για τθν πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι άλλων περιοδικϊν ι
πρόςκαιρων αναγκϊν ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:274803/4678/29-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Προκειμζνου για τθν πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου
διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι άλλων περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν ςτθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 3 & 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Αϋ/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», με τισ οποίεσ ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σθν υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 4309/τ.Βϋ/30-12-2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σθν υπ’ αρικ. 217911/3717/1-9-2020 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ (ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
4. Σθν υπ’ αρικ. 249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
5. Σο άρκρο 20 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Αϋ/31.10.2014) όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το οποίο «Η πρόςλθψθ
προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου *…+ ςυντελείται υποχρεωτικά εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν ζκδοςθ των εγκριτικϊν αποφάςεων τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ ΠΤ
33/2006. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ οι ςυμβάςεισ δεν επιτρζπεται να ςυναφκοφν και
απαιτείται εκ νζου υποβολι αιτιματοσ για ζκδοςθ εγκριτικισ απόφαςθσ».
6. Σθν υπ’ αρικ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκφκλιο του Τπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα «Παροχι οδθγιϊν για τθν
εφαρμογι των διατάξεων του Κεφαλαίου Βϋ του ν. 4354/2015 (176 /Αϋ) «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των
υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, των
Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), κακϊσ και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Αϋ του
ν. 3429/2005 (Αϋ 314) και άλλεσ μιςκολογικζσ διατάξεισ» και ςτο άρκρο 7 ορίηεται ότι το πεδίο εφαρμογισ του
νόμου καλφπτει τουσ μόνιμουσ και δόκιμουσ πολιτικοφσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, κακϊσ και τουσ υπαλλιλουσ με
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου, πλθν των άλλων και των Οργανιςμϊν
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ (Διμοι – Περιφζρειεσ).
7. Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (14θ υνεδρίαςθ ςτισ 26-11-2019), με τθν
οποία εγκρίκθκε ο Προχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2020. Η Απόφαςθ αυτι, αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν
νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
8. Σθν υπ’ αρικ. 58/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (7θ υνεδρίαςθ ςτισ 13-4-2020) με κζμα
«Ζγκριςθ Αϋ τροποποίθςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: Ω2ΟΑ7Λ6-Τ6Β), θ
οποία βρζκθκε νόμιμθ,με τθν υπ’ αρικ. 60833/13-5-2020 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: 69Λ2ΟΡ1Φ-ΒΓ8).
9. Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν.2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και
ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (ΦΕΚ.28Α’/3.3.1994), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, με το οποίο ρυκμίηεται θ
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διαδικαςία και τα κριτιρια επιλογισ του προςωπικοφ που προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου
χρόνου για αντιμετϊπιςθ εποχικϊν ι άλλων περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν.
10.Σισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Αϋ/14-3-2012)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, για τθν κίνθςθ διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου ςτουσ φορείσ τθσ παρ.1 του άρκρου 14 του νόμου 2190/1994 όπωσ ιςχφει (όπου εντάςςονται
και οι ΟΣΑ βϋ βακμοφ και οι επιχειριςεισ αυτϊν) απαιτείται ζγκριςθ τθσ ΠΤ 33/2006 (ΦΕΚ Αϋ280).
11.Σισ διατάξεισ του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Αϋ/28.12.2009), ςτισ οποίεσ προβλζπονται ρυκμίςεισ που αφοροφν
κζματα πλιρωςθσ κζςεων τακτικοφ προςωπικοφ, πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου και ςφναψθσ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου.
12.Σθν υπ’ αρικ. 50/30-03-2020 απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: Ψ3ΛΗ7Λ6-ΩΛ9)
αναφορικά με ζγκριςθ πρόςλθψθσ είκοςι πζντε (25) ατόμων με ςφμβαςθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου οκτάμθνθσ διάρκειασ για τθν κάλυψθ εποχικϊν, παροδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν των εξισ
ειδικοτιτων:
Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Ζδρασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
 1 ΠΕ Μθχανικϊν / Πολιτικϊν Μθχανικϊν
 1 ΠΕ Γεωπόνων
 2 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ (ειδικότθτασ λογιςτι)
 1 ΔΕ Οδθγϊν
Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ
 1 ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
 1 ΠΕ Μθχανικϊν / Πολιτικϊν Μθχανικϊν
 1 ΠΕ Κτθνιάτρων
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ
 1 ΣΕ Μθχανικϊν / Μθχανολόγων Μθχανικϊν
 1 ΣΕ Πλθροφορικισ
 1 ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργου
 1 ΤΕ Επιμελθτϊν
Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
 1 ΠΕ Μθχανικϊν / Πολιτικϊν Μθχανικϊν
 1 ΠΕ Κτθνιάτρων
 1 ΠΕ Γεωπόνων
 2 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ (ειδικότθτασ διοίκθςθσ και οικονομίασ)
 2 ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργων
Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ (ειδικότθτασ λογιςτι)
 1 ΣΕ Μθχανικϊν / Σοπογράφων Μθχανικϊν
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ
 1 ΣΕ Μθχανικϊν / Μθχανολόγων Μθχανικϊν
 1 ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργου
13.Σο υπ’ αρικ. 88559/1470/14-04-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ με το οποίο απεςτάλθςαν με τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελ/ςου, Δυτ. Ελλάδασ & Ιονίου τα αιτιματα τθσ
ΠΔΕ για τθν πρόλθψθ είκοςι πζντε (25) ατόμων ζκτακτου προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
διάρκειασ 8 μθνϊν, ςφμφωνα με τθν παραπάνω απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, προκειμζνου αυτά να
προωκθκοφν ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν, ςτο πλαίςιο του ετιςιου προγραμματιςμοφ προςλιψεων, ςφμφωνα με
το υπ’ αρικ. 11072/18-02-2020 ζγγραφο του τελευταίου (ΑΔΑ: Ω84046ΜΣΛ6-Σ2Π).
14.Σισ υπ’ αρικ. 56603/27-4-2020 και 61009/27-4-2020 Ειςθγθτικζσ Εκκζςεισ υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελ/ςου, Δυτ. Ελλάδασ & Ιονίου προσ το Τπουργείο Εςωτερικϊν για τθν πραγματοποίθςθ των
προςλιψεων.
15.Σο υπ’ αρικ. 45695/20-7-2020 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν με το οποίο μασ ανακοινϊνεται ότι με
τθν υπ’ αρικ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.103/12348/16-7-2020 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 2 παρ.1 τθσ αρικμ.
33/2006 ΠΤ, όπωσ ιςχφει, εγκρίκθκε θ πρόςλθψθ 13 ατόμων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου, για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι άλλων περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, μετά από περικοπι που ζγινε ςτο
αρχικό αίτθμα.
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16.Σο υπ’ αρικ. 43273/9-7-2020 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν με το οποίο μασ ανακοινϊνεται ότι με τθν
υπ’ αρικ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.92/11082/6-7-2020 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 2 παρ.1 τθσ αρικμ. 33/2006
ΠΤ, όπωσ ιςχφει, εγκρίκθκε θ πρόςλθψθ 2 ατόμων ειδικότθτασ ΠΕ Κτθνιάτρων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου οριςμζνου χρόνου, για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι άλλων περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν.
17.Σο υπ’ αρικ. 263292/3531/12-10-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ ΠΕ Αιτωλ/νίασ.
18.Σθν υπ’ αρικ. 274598/6042/21-10-2020 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ ΠΕ Ηλείασ.
19.Σισ ανάγκεσ κάλυψθσ εποχικϊν / πρόςκαιρων αναγκϊν των Τπθρεςιϊν τθσ Ζδρασ και των Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Ηλείασ.
20.Σθν υπ’ αρικ. 59292/4170/28-2-2020 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε., για τθν κάλυψθ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν είκοςι πζντε (25) ατόμων με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ 8 μθνϊν από τον προχπολογιςμό τθσ Ζδρασ και των
Περιφερειακϊν Ενοτιτων Αχαΐασ, Αιτωλ/νίασ & Ηλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Προτείνεται για τθν κάλυψθ των δεκαπζντε (15) ατόμων ζκτακτου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν για τθν κάλυψθ εποχικϊν, παροδικϊν ι πρόςκαιρων
αναγκϊν ζτουσ 2020 ο κάτωκι κακοριςμόσ ειδικοτιτων:
 2 ΠΕ Κτθνιάτρων για τθ διενζργεια ελζγχων ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για τον κρεοςκοπικό ζλεγχο
ςτα ςφαγεία, τον εμβολιαςμό αιγοπροβάτων και βοοειδϊν και τθν εν γζνει προςταςία του ηωικοφ κεφαλαίου
ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Αχαΐασ & Αιτωλοακαρνανίασ
 1 ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν –
Επικοινωνιϊν Π.Ε. Αιτωλ/νίασ ςτισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ αδειϊν οδιγθςθσ
 3 ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν για εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου των Νομϊν Αιτ/νίασ και Αχαΐασ και
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του οδικοφ δικτφου τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νίασ και τθσ Ζδρασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
 1 ΠΕ Γεωπόνων για τθν υποςτιριξθ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ, ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ ςτο
πλαίςιο του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ (ειδικότθτασ διοίκθςθσ και οικονομίασ) για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν
αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΠΕ Αχαΐασ
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν &
Επικοινωνιϊν ΠΕ Ηλείασ
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ (ειδικότθτασ λογιςτι) για τθ ςυνδρομι ςτον ζλεγχο και τθν τιμολόγθςθ
δαπανϊν ςτο Σμιμα Οικονομικισ Τποςτιριξθσ Π.Ε. Ηλείασ
 1 ΣΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν &
Επικοινωνιϊν ΠΕ Αιτωλ/νίασ (Σεχνικοί Ζλεγχοι, άδειεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, κλπ)
 1 ΣΕ Σοπογράφων Μθχανικϊν για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ &
Κτθνιατρικισ ΠΕ Ηλείασ, ιτοι ςτθ ςυνδρομι ςτον εντοπιςμό τεμαχίων (βεβαίωςθ ι χοριγθςθ διαγράμματοσ
αποςπάςματοσ αναδαςμοφ), ψθφιοποίθςθ χαρτϊν αναδαςμοφ, χοριγθςθ οροςιμων – ςυντεταγμζνων με
ζρευνα ςτο αρχείο, κ.α.
 3 ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργου για γενικζσ χωματουργικζσ εργαςίεσ ςτο επαρχιακό οδικό δίκτυο - άρςθ
καταπτϊςεων, διαγραμμίςεισ, απομάκρυνςθ λαςπορροϊν, κακαριςμόσ χανδάκων και αποκατάςταςθ δικτφου
απορροισ των δρόμων - κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ καιρικϊν ςυνκθκϊν (π.χ. χιονοπτϊςεων), όπωσ επίςθσ
και εργαςίεσ οριηόντιασ ςιμανςθσ (διαγραμμίςεισ οδϊν) τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ των Δ/νςεων Σεχνικϊν Ζργων
των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Αχαΐασ και Αιτωλ/νίασ.
υγκεντρωτικά, βάςει των ανωτζρω, οι ανάγκεσ ανά Περιφερειακι Ενότθτα διαμορφϊνονται ωσ εξισ:
Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Ζδρασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
 1 ΠΕ Μθχανικϊν / Πολιτικϊν Μθχανικϊν
 1 ΠΕ Γεωπόνων
Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ
 1 ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
 1 ΠΕ Μθχανικϊν / Πολιτικϊν Μθχανικϊν
 1 ΠΕ Κτθνιάτρων
 1 ΣΕ Μθχανικϊν / Μθχανολόγων Μθχανικϊν
 1 ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργου
Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
 1 ΠΕ Μθχανικϊν / Πολιτικϊν Μθχανικϊν
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 1 ΠΕ Κτθνιάτρων
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ (ειδικότθτασ διοίκθςθσ και οικονομίασ)
 2 ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργων
Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ
 1 ΣΕ Μθχανικϊν / Σοπογράφων Μθχανικϊν
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ (ειδικότθτασ λογιςτι)
Για τισ απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ τθσ μιςκοδοςίασ του ωσ άνω προςωπικοφ, ςυνολικοφ φψουσ
176.228,00 ευρϊ, από τισ οποίεσ για μιςκοφσ ποςό 141.288,10 ευρϊ και για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 34.939,90
ευρϊ, υπάρχει αντίςτοιχθ εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2020 τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ανάλογεσ δε πιςτϊςεισ κα εγγραφοφν και ςτον προχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ, κακϊσ οι
ςυμβάςεισ κα λιξουν μετά τθν 31-12-2020, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 59292/4170/28-2-2020 βεβαίωςθ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Παρακαλοφμε για τθν λιψθ απόφαςθσ ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ κατά τα ανωτζρω.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Φίλια Ανδρζα – Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ και
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και 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’/298-2017) 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. 248595/27-12/2016
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.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 274803/4678/29-10-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει για τθν κάλυψθ των δεκαπζντε (15) ατόμων ζκτακτου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν για τθν κάλυψθ εποχικϊν, παροδικϊν ι
πρόςκαιρων αναγκϊν τθσ Π.Δ.Ε. ζτουσ 2020, τον κάτωκι κακοριςμό ειδικοτιτων, ςφμφωνα με τισ
ανάγκεσ ανά Περιφερειακι Ενότθτα, οι οποίεσ διαμορφϊνονται ωσ εξισ:

Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Ζδρασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
 1 ΠΕ Μθχανικϊν / Πολιτικϊν Μθχανικϊν
 1 ΠΕ Γεωπόνων

Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ
 1 ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
 1 ΠΕ Μθχανικϊν / Πολιτικϊν Μθχανικϊν
 1 ΠΕ Κτθνιάτρων
 1 ΣΕ Μθχανικϊν / Μθχανολόγων Μθχανικϊν
 1 ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργου
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Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
 1 ΠΕ Μθχανικϊν / Πολιτικϊν Μθχανικϊν
 1 ΠΕ Κτθνιάτρων
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ (ειδικότθτασ διοίκθςθσ και οικονομίασ)
 2 ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργων

Για τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ
 1 ΣΕ Μθχανικϊν / Σοπογράφων Μθχανικϊν
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ
 1 ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ (ειδικότθτασ λογιςτι)

Για τισ απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ τθσ μιςκοδοςίασ του ωσ άνω προςωπικοφ, ςυνολικοφ
φψουσ 176.228,00€, από τισ οποίεσ για μιςκοφσ ποςό 141.288,10€ και για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ
34.939,90€, υπάρχει αντίςτοιχθ εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2020
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ανάλογεσ δε πιςτϊςεισ κα εγγραφοφν και ςτον προχπολογιςμό του
επόμενου ζτουσ, κακϊσ οι ςυμβάςεισ κα λιξουν μετά τθν 31-12-2020, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ.
59292/4170/28-2-2020 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
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
Σςοφμα Βαςιλικι
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