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Αριθ.Αποφ. 413/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14
14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/114784/616/15-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα
και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση
συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση
της αριθ. 359/2022 (ΑΔΑ: 910Ο7Λ6-ΛΓΒ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα
«Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν κατόπιν έκτακτων καιρικών φαινομένων
σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως προς τις ειδικότητες του προσωπικού της Π.Ε.
Αχαΐας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/111709/1818/14-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη /
Δ/νση Διοίκησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία
αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
4. την υπ’ αριθ. 9406/191/20-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση Περιφερειάρχη
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
5. την υπ’ αριθ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/Τ.Β΄/ 20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους»,
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6. την υπ’ αριθ. 71/2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) για Α) Έγκριση

του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βάση την Κ.Υ.Α.
55034/2021 και Β) Έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι
αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2022. Η ανωτέρω
απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ. 234546/31-12-2021 απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ),
7. τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις
δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα
νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς,
πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και
φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών
ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων
αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η
πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. 2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από
την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της
επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή
μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»,
8. την υπ’ αριθ. 10790/10-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πατρέων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν
στις 29 και 30-11-2021 στις αναφερόμενες σε αυτή περιοχές (ΑΔΑ: 691Σ46ΝΠΙΘ-ΟΘΒ),
9. την υπ’ αριθ. 10959/16-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Ερυμάνθου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 10 έως και
τις 12-12-2021 στον Δήμο Ερυμάνθου (ΑΔΑ: ΩΞΕ846ΝΠΙΘ-Π4Ρ),
10.την υπ’ αριθ. 11094/21-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαβρύτων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που
εκδηλώθηκαν από τις 10 έως και τις 12-12-2021 στις αναφερόμενες σε αυτή περιοχές
(ΑΔΑ:Ψ90546ΝΠΙΘ-2ΤΡ),
11.την υπ’ αριθ. 10625/03-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν 26-11-2021 στον
Δήμο Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: Ψ7ΨΣ46ΝΠΙΘ-Ω05),
12.την υπ’ αριθ. 297833/3468/21-10-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη περί παράτασης κήρυξης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση
προβλημάτων λόγω της αδυναμίας αποκομιδής απορριμμάτων για την προστασία της Δημόσιας
Υγείας έως τις 19-04-2022,
13.την υπ’ αριθ. 10624/03-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
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Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που
εκδηλώθηκαν στις 29 και 30-11-2021 στη Δημοτική Ενότητα Πύργου (ΑΔΑ: Ω1ΛΒ46ΝΠΙΘ-Δ6Ρ),
14.την υπ’ αριθ. 11096/21-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύργου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν
στις 11-12-2021 στις αναφερόμενες σε αυτή περιοχές (ΑΔΑ: Ω80Β46ΝΠΙΘ-Α43),
15.την υπ’ αριθ. 11201/23-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις
10 έως και τις 12-12-2021 στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων (ΑΔΑ: Ρ9ΘΦ46ΝΠΙΘ-Γ06),
16.την υπ’ αριθ. 10950/15-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις
11 έως και τις 13-12-2021 στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (ΑΔΑ: ΨΡΗΟ46ΝΠΙΘ-Α9Ζ),
17.την υπ’ αριθ. 10778/09-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ναυπακτίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που
εκδηλώθηκαν στις 26 και 27-11-2021 στις αναφερόμενες σε αυτή περιοχές (ΑΔΑ: 9ΛΣΦ46ΝΠΙΘ-1Χ9),
18.την υπ’ αριθ. 11333/31-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ναυπακτίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που
εκδηλώθηκαν στις 11-12-2021 στις αναφερόμενες σε αυτή περιοχές (ΑΔΑ: 9ΩΓΦ46ΝΠΙΘ-ΛΦ7),
19.την υπ’ αριθ. 11202/23-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα
που εκδηλώθηκαν στις 11 και 12-12-2021 στη Δημοτική Ενότητα Μενιδίου (ΑΔΑ: ΩΣ5Τ46ΝΠΙΘ-Φ6Ρ),
20.την υπ’ αριθ. 11234/29-12-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης έως τις 05-07-2022 κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόνιτσας για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα
καιρικά φαινόμενα στις αναφερόμενες σε αυτή περιοχές (ΑΔΑ: 6ΡΗΤ46ΝΠΙΘ-Φ42),
21.την υπ’ αριθ. 10948/03-01-2022 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης έως τις 13-06-2022 κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αμφιλοχίας για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα
καιρικά φαινόμενα στις αναφερόμενες σε αυτή περιοχές (ΑΔΑ: ΨΖΤΖ46ΝΠΙΘ-Β22),
22.το υπ’ αριθ. 2168/11-01-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου αναφορικά με τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
23.το υπ’ αριθ. 372883/4337/15-12-2021 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας προς τα
συναρμόδια Υπουργεία αναφορικά με τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας,
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24.το από 28-02-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις ανάγκες της Δ/νσης σε έκτακτο προσωπικό,
25.το υπ’ αριθ. 40452/82/10-02-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΔΕ για τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης σε έκτακτο προσωπικό,
26.το από 23-02-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας,
27.Την υπ’ αριθ. 359/05-04-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ: 910Ο7Λ6-ΛΓΒ) με θέμα
«Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν κατόπιν έκτακτων καιρικών φαινομένων
σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
28.Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ
(8) μηνών από την εκάστοτε κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (η πραγματική χρονική διάρκεια
συμβάσεων υπολογίζεται σε τέσσερις μήνες), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες και
επείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
29.το γεγονός ότι από την αιτούμενη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 359/05-04-2022 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2022,
30.την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/69525/4612/28-03-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις
στον προϋπολογισμό έτους 2022 για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού.
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούμαστε
την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 359/05-04-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα
«Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν κατόπιν έκτακτων καιρικών φαινομένων
σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως προς τις ειδικότητες του προσωπικού που θα
προσληφθεί στην Π.Ε. Αχαΐας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες και επείγουσες
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ Γεωπόνων
2
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕ Γεωλόγων
1
ΤΕ Γεωπονίας
1
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού,
δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, συνεπώς ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 359/05-04-2022 Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 359/05-04-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ
6Α΄) και του άρθρου 176 παρ.1 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Παπαδόπουλο Παναγιώτη – Αντιπεριφερειάρχη
Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί
του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την αριθ. 359/2022 (ΑΔΑ: 910Ο7Λ6-ΛΓΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
με θέμα «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν κατόπιν έκτακτων καιρικών
φαινομένων σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως προς τις ειδικότητες του προσωπικού
που θα προσληφθεί στην Π.Ε. Αχαΐας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες και
επείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν σε περιοχές της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Αρχιτεκτόνων

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Μηχανικών

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
2
1

ΠΕ Γεωλόγων

1

ΤΕ Γεωπονίας

1
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Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού,
δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, συνεπώς ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 359/05-04-2022 Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 359/2022 (ΑΔΑ: 910Ο7Λ6-ΛΓΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Δ.Ε..

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισε
αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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