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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15
15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 3η Μαΐου 2022 ημέρα 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.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/127112/678/29-04-2022 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 (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - 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.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
(τηλεδιάσκεψη)
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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 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων
αναγκών της Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/114671/1840/19-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη /
Δ/νση Διοίκησης της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Οργάνωσης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία
αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)], όπως
ισχύει.
3. Την παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος που απαγορεύεται η με νόμο μονιμοποίηση ή μετατροπή των
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.
4. Τις διατάξεις της παρ.2 (εδάφιο ιε) του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019) σύμφωνα με τις οποίες από την
προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρούνται οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
6. 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 έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.410/1988 (Κεφ. Γ’) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και
λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191/τ.Α’/30-8-1988), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αριθ. 38/1999 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία δίνεται ερμηνεία των
διατάξεων του άρθρου 20 του ν.2738/1999.
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9. Την υπ’ αριθ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022) «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10.Την υπ’ αριθ. 9405/190/13.01.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
11.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).
12.Την υπ’ αριθ. 88897/18-5-2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία
υπήχθησαν στο Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Τουρισμού & Απασχόλησης, Γραφεία Παροχής Τουριστικών Πληροφοριών στα αεροδρόμια και λιμάνια χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2070/τ.Β΄/7-6-2018).
13.Το αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠΑΤΑ/108049/485/12-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης με το οποίο καταθέτει αίτημα για την πρόσληψη τεσσάρων (4)
ατόμων κατηγορίας ΔΕ με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της
για το διάστημα της τουριστικής περιόδου έτους 2022 (Μάιο - Ιούνιο).
14.Το γεγονός ότι για την ως άνω πρόσληψη έκτακτου προσωπικού προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2022.
15.Τις αριθμ. πρωτ. 114334/6950/15-04-2022 και υπ΄ αριθ. 114346/6951/15-04-2022 Αποφάσεις Δέσμευσης
πίστωσης για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης ποσού 7.904,00 ευρώ και 1.960,96 ευρώ με αύξοντα αριθμό
1937/2022 και 1938/2022 (ΑΔΑ: 6ΛΜΟ7Λ6-ΘΧΣ και 6Ρ1Ε7Λ6-ΡΡΕ) αντίστοιχα της Διεύθυνσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού. Καταχωρήθηκαν με α/α 2051 και 2052 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της
Υπηρεσίας.
16.Τις εποχικές υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής και ειδικότερα των
Γραφείων Παροχής Τουριστικών Πληροφοριών Λιμένα Πατρών και Αεροδρομίου Αράξου, της Δ/νσης Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της
έναρξης της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.
Εισηγούμαστε
την έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για
χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εποχικές και πρόσκαιρες
υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής (Γραφεία Παροχής Τουριστικών
Πληροφοριών Νέου Λιμένα Πατρών και Αεροδρομίου Αράξου) της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της έναρξης της
τρέχουσας τουριστικής περιόδου και συγκεκριμένα:
• δύο (02) άτομα κατηγορίας ΔΕ με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τις ανάγκες του Γραφείου Παροχής
Τουριστικών Πληροφοριών Νέου Λιμένα Πατρών, από την υπογραφή της σύμβασης, και για δύο μήνες, για την
υποστήριξη της λειτουργίας του εν λόγω σημείου προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (διανομή
ενημερωτικών φυλλαδίων και πρόσθετου συναφούς υλικού προς ενημέρωση των αφικνούμενων επισκεπτών
για τα τουριστικά και πάσης άλλης φύσεως αξιοθέατα της Περιφέρειας) και
• δύο (02) άτομα κατηγορίας ΔΕ με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τις ανάγκες του Γραφείου Παροχής
Τουριστικών Πληροφοριών Αερολιμένα Αράξου, από την υπογραφή της σύμβασης, και για δύο μήνες, για την
υποστήριξη της λειτουργίας του εν λόγω σημείου προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (διανομή
ενημερωτικών φυλλαδίων και πρόσθετου συναφούς υλικού προς ενημέρωση των αφικνούμενων επισκεπτών
για τα τουριστικά και πάσης άλλης φύσεως αξιοθέατα της Περιφέρειας).
Οι ως άνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ.2 (εδάφιο ιε) του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών
του ως άνω προσωπικού, συνολικού ύψους εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα

Σελίδα 3 από 5

ΑΔΑ: ΡΟΕΗ7Λ6-ΞΑΣ
έξι λεπτών (9.864,96 €) η οποία θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους
2022 της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
• ΚΑΕ 0342.01 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ» κατά 7.904,00 € και
• ΚΑΕ 0351.01 «Εισφορές στο ΙΚΑ» κατά 1.960,96 €
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 (εδάφιο ιε) του άρθρου 2 του ν.
4765/2021 (ΦΕΚ 6Α΄) και του άρθρου 176 παρ.1 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

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

Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εποχικές και
πρόσκαιρες υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής (Γραφεία
Παροχής Τουριστικών Πληροφοριών Νέου Λιμένα Πατρών και Αεροδρομίου Αράξου) της Διεύθυνσης
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
κατά τη διάρκεια της έναρξης της τρέχουσας τουριστικής περιόδου και συγκεκριμένα:
• δύο (02) άτομα κατηγορίας ΔΕ με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τις ανάγκες του Γραφείου
Παροχής Τουριστικών Πληροφοριών Νέου Λιμένα Πατρών, από την υπογραφή της σύμβασης και για
δύο μήνες, για την υποστήριξη της λειτουργίας του εν λόγω σημείου προβολής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και πρόσθετου συναφούς υλικού προς
ενημέρωση των αφικνούμενων επισκεπτών για τα τουριστικά και πάσης άλλης φύσεως αξιοθέατα της
Περιφέρειας) και
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• δύο (02) άτομα κατηγορίας ΔΕ με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τις ανάγκες του Γραφείου
Παροχής Τουριστικών Πληροφοριών Αερολιμένα Αράξου, από την υπογραφή της σύμβασης και για
δύο μήνες, για την υποστήριξη της λειτουργίας του εν λόγω σημείου προβολής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και πρόσθετου συναφούς υλικού προς
ενημέρωση των αφικνούμενων επισκεπτών για τα τουριστικά και πάσης άλλης φύσεως αξιοθέατα της
Περιφέρειας).
Οι ως άνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ.2 (εδάφιο ιε) του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών
εισφορών του ως άνω προσωπικού, συνολικού ύψους 9.864,96€, η οποία θα βαρύνει τους κάτωθι
κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2022 της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας:
• ΚΑΕ 0342.01 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ» κατά 7.904,00 € και
• ΚΑΕ 0351.01 «Εισφορές στο ΙΚΑ» κατά 1.960,96 €

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Σπηλιόπουλος
Κωνσταντίνος 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
Τσούμα Βασιλική
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