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ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού
& Διοίκησης
κ. Δημητρίου Δριβίλα
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. 37/12-3-2019 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 49601/69/15-02-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ.
Δημητρίου Δριβίλα

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 37/12-3-2019 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου έτους 2019» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας
ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΑΔΑ: 6Μ827Λ6-Φ6Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 12/3/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 71979/169/06-3-2019
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας Δημήτριος, 8)Ευθυμίου Απόστολος,
9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10)Καπράλος Σπυρίδων,
11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 13) Κοκκότη
Γεωργία-Αρετή, 14)Κολοβός Ιωάννης, 15)Κοτοπούλης Σπυρίδων,
16)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

18)Κωνσταντοπούλου

Αναστασία,

17)Κουμπούρας

Βασίλειος,

19)Κωσταριάς

Δημήτριος,

20)Λύτρας Ιωάννης, 21)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,

22)Μπούνιας

Χρήστος, 23)Νασιώτης Θεόδωρος, 24)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
Γεωργία, 25)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 26)Πλατανιάς Παναγιώτης,
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27)Ρήγας Χρήστος, 28) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 29)Σιαμπλής
Δημήτριος,

30)Τσόγκας

Γεώργιος,

31)Υφαντής

Νικόλαος,

32)Φωτόπουλος Τρύφων , 33)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 34)Χαροκόπος
Αντώνιος και 35)Χατζηλάμπρου Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού
Βεργοπούλου

Συμβουλίου

κ.κ.

Παρασκευή,

Αρβανιτάκης
Γαβριηλίδης

Ιωάννης

,

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, Κατσακούλης
Ευάγγελος , Κελεπούρης Ανδρέας,

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης

(Τάκης) , Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών), Μπράμος Παναγιώτης (δικαιολογημένα
απών), Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (δικαιολογημένα απών), Σύρμος
Γεώργιος , Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών), Τογιοπούλου
Αναστασία, Φαρμάκης Νεκτάριος (δικαιολογημένα απών) και Χήνος
Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας
της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, ο Γενικός
Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, ο Γενικός
Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες,
πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ. 37/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 23ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2019»,
δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού
& Διοίκησης κ.Δημήτριο Δριβίλα, που είναι εισηγητής του θέματος και
που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 49601/69/15-02-2019 γραπτή εισήγησή
του, που λέει τα εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
συνάδελφοι,

Κύριε

Περιφερειάρχη,

κυρίες

και

κύριοι

με το υπ’ αριθ. 49586/708/14-2-2019 έγγραφό της, η Διεύθυνση
Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μας διαβίβασε την
εισήγησή της, αναφορικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους
2019.
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αναφέρει ότι:
<< Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθ. οικ.3955/21-012019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7),
οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου, οφείλουν να
προβούν στην έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτημάτων τους προς την
Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με τις
ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη α) ότι το έτος 2019 αποτελεί έτος
αυτοδιοικητικών εκλογών και ως εκ τούτου αναστέλλονται οι πάσης
φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές καθώς και β) τη
δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.
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Για την προώθηση λοιπόν σχετικού αιτήματος για την έγκριση
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(8 μηνών) και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 9 του
νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14.3.2012), σύμφωνα με τις οποίες για
την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού,
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή
μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της
παρ.1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 όπως ισχύει (όπου
εντάσσονται και οι ΟΤΑ β΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις αυτών)
απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.
2. Τις διατάξεις του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.1.2009), στις
οποίες προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν θέματα πλήρωσης
θέσεων τακτικού προσωπικού, πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας

ιδιωτικού

δικαίου

ορισμένου

χρόνου

και

σύναψης

συμβάσεων μίσθωσης έργου.
3. Την παρ. 8 του άρθρ. 103 του Συντάγματος που απαγορεύεται η με
νόμο μονιμοποίηση ή μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.
4. Τα αιτήματα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αναφορικά με την πρόσληψη

προσωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
5. Το άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3.3.1994) όπως
ισχύει, με βάση το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των
συμβασιούχων

εργασίας

ορισμένου

χρόνου

για

αντιμετώπιση

εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και οι
διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
6. Το άρθρο 36 του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30.12.2016) όπως
5
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ισχύει, σύμφωνα με το οποίο, το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόφασή
του θα καθορίζει τον αριθμό, τους κλάδους, τις ειδικότητες και τη
διάρκεια της σύμβασης του προσλαμβανόμενου προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται
για την αντιμετώπιση αναγκών παροδικής φύσεως, κατ’ εφαρμογή των
οδηγιών των αρμόδιων Υπουργείων και σύμφωνα με τις δυνατότητες
του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας.
7. Το παράρτημα 1 του αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 εγγράφου του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) όπου ορίζεται
ότι τα αιτήματα κάθε φορέα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, θα συνοδεύονται από α) σχετική
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, β) βεβαίωση της
οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό μας οι
σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι
ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε
περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η-12-2019 και γ) πίνακα
στον οποίο θα αποτυπωθούν αναλυτικά οι ανάγκες.
8. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών
στην ως άνω αναφερόμενη εγκύκλιο, ειδικά για τις Περιφέρειες, θα
πρέπει να αποσταλεί ξεχωριστό και κατά προτεραιότητα αίτημα για
την κάλυψη των αναγκών τους σε κτηνιάτρους, στο πλαίσιο της
άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων με
στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου
συμφέροντος, την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση της
υγείας του ζωικού κεφαλαίου.
9. Το γεγονός ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να αποσταλούν από την
Υπηρεσία μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου έως την 24η Φεβρουαρίου 2019
προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια στο Υπουργείο Διοικητικής
6
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Ανασυγκρότησης έως την 28η Φεβρουαρίου 2019, συνοδευόμενα από
σχετική εισηγητική έκθεση.
10.

Το γεγονός ότι στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η
πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ορισμένου
χρόνου, των οποίων οι συμβάσεις αναμένεται να λήξουν το αργότερο
έως 31/10/2019.
11.

Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία έχει αποχωρήσει

μεγάλος αριθμός υπαλλήλων χωρίς να έχει αναπληρωθεί και
ταυτόχρονα

έχουν

μεταφερθεί

σημαντικές

αρμοδιότητες

στις

Περιφέρειες με αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Προτείνεται η πρόσληψη συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων, ως
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών με τους κατωτέρω κλάδους/ειδικότητες:
 3 ΠΕ Κτηνιάτρων για την διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, για τον κρεοσκοπικό έλεγχο στα σφαγεία, τον εμβολιασμό
αιγοπροβάτων και βοοειδών και την εν γένει προστασία του ζωικού
κεφαλαίου στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας
και Ηλείας.
 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

για την κάλυψη των αναγκών σε

εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου του Νομού Αχαΐας και για
την κάλυψη των αναγκών σε εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου
της χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (έδρας).
 2 ΠΕ Γεωπόνων για τον έλεγχο των εισαγόμενων και εξαγόμενων
γεωργικών

προϊόντων

πολλαπλασιασμού

υλικού

και
και

τον
των

φυτοϋγειονομικό
φυτωρίων

της

έλεγχο
χωρικής

αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και για την κάλυψη
7
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αναγκών

λειτουργίας

της

Δ/νσης

Αγροτικής

Οικονομίας

ως

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για την κάλυψη αναγκών των
Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Αχαΐας & Ηλείας, για
να συνδράμουν στον έλεγχο φακέλων (μελέτες σχέδια, τεχνικές
εκθέσεις), εγκαταστάσεων (συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων,
πρατηρίων καυσίμων, πλυντηρίων οχημάτων, Ι ΚΤΕΟ), στις
επιθεωρήσεις οχημάτων για ταξινόμηση, στον έλεγχο δικαιολογητικών
για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και στις αλλαγές
κύριων χαρακτηριστικών οχημάτων.
 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου) για την
υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού ελέγχου, στο
πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που από 1/1/2017 μεταφέρθηκαν από
τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4337/2015
(ΦΕΚ 129/Α΄).
 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για
την

διοικητική

–

οικονομική

διαχείριση

του

Προγράμματος

Δακοκτονίας και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020.
 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή) για την
υποστήριξη

των

τμημάτων

της

Δ/νσης

Οικονομικού

–

Δημοσιονομικού ελέγχου στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που
από 1/1/2017 μεταφέρθηκαν από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού
Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄).
 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ειδικότητας διοίκησης και
οικονομίας) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών ΠΕ Αχαΐας.
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 4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για γενικές χωματουργικές
εργασίες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο - άρση καταπτώσεων,
διαγραμμίσεις, απομάκρυνση λασπορροών, καθαρισμός χανδάκων και
αποκατάσταση δικτύου απορροής των δρόμων - καθώς και για την
αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών της χωρικής αρμοδιότητας των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
 2 ΥΕ Εργατών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ηλείας προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των
χειριστών μηχανημάτων έργου κατά την πραγματοποίηση εργασιών
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και εν γένει βοηθητικές εργασίες.
Ειδικότερα, οι ανάγκες ανά περιφερειακή ενότητα διαμορφώνονται
ως εξής:
Για τις Υπηρεσίες της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 1 ΠΕ Γεωπόνων
 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου)
 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή)
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 1 ΠΕ Γεωπόνων
 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας διοίκησης και
οικονομίας)
 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
9
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 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
 2 ΥΕ Εργατών
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
 1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν, ύψους 216.575,84 ευρώ, είναι
εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 0342.01 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση
ΙΔΟΧ»: 173.432,00 € και στον ΚΑΕ 0351.01 «Εισφορές στο ΙΚΑ»:
43.143,84 € και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανάλογες δε πιστώσεις θα εγγραφούν και
στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2019) σε περίπτωση που οι
συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2019, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
οικ. 47016/3758/13-2-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας >>.

Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την Πρόσληψη συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων, ως προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8)
μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με
τους κατωτέρω κλάδους/ειδικότητες:
 3 ΠΕ Κτηνιάτρων για την διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, για τον κρεοσκοπικό έλεγχο στα σφαγεία, τον εμβολιασμό
αιγοπροβάτων και βοοειδών και την εν γένει προστασία του ζωικού
10
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κεφαλαίου στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας
και Ηλείας.
 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

για την κάλυψη των αναγκών σε

εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου του Νομού Αχαΐας και για
την κάλυψη των αναγκών σε εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου
της χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (έδρας).
 2 ΠΕ Γεωπόνων για τον έλεγχο των εισαγόμενων και εξαγόμενων
γεωργικών

προϊόντων

πολλαπλασιασμού

και

υλικού

τον

και

των

φυτοϋγειονομικό
φυτωρίων

της

έλεγχο
χωρικής

αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και για την κάλυψη
αναγκών

λειτουργίας

της

Δ/νσης

Αγροτικής

Οικονομίας

ως

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για την κάλυψη αναγκών των
Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Αχαΐας & Ηλείας, για
να συνδράμουν στον έλεγχο φακέλων (μελέτες σχέδια, τεχνικές
εκθέσεις), εγκαταστάσεων (συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων,
πρατηρίων καυσίμων, πλυντηρίων οχημάτων, Ι ΚΤΕΟ), στις
επιθεωρήσεις οχημάτων για ταξινόμηση, στον έλεγχο δικαιολογητικών
για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και στις αλλαγές
κύριων χαρακτηριστικών οχημάτων.
 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου) για την
υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού ελέγχου, στο
πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που από 1/1/2017 μεταφέρθηκαν από
τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4337/2015
(ΦΕΚ 129/Α΄).
 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για
την

διοικητική

–

οικονομική

διαχείριση

του

Προγράμματος
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Δακοκτονίας και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020.
 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή) για την
υποστήριξη

των

τμημάτων

της

Δ/νσης

Οικονομικού

–

Δημοσιονομικού ελέγχου στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που
από 1/1/2017 μεταφέρθηκαν από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού
Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄).
 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ειδικότητας διοίκησης και
οικονομίας) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών ΠΕ Αχαΐας.
 4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για γενικές χωματουργικές
εργασίες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο - άρση καταπτώσεων,
διαγραμμίσεις, απομάκρυνση λασπορροών, καθαρισμός χανδάκων και
αποκατάσταση δικτύου απορροής των δρόμων - καθώς και για την
αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών της χωρικής αρμοδιότητας των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
 2 ΥΕ Εργατών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ηλείας προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των
χειριστών μηχανημάτων έργου κατά την πραγματοποίηση εργασιών
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και εν γένει βοηθητικές εργασίες.
Ειδικότερα, οι ανάγκες ανά περιφερειακή ενότητα διαμορφώνονται
ως εξής:
Για τις Υπηρεσίες της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 1 ΠΕ Γεωπόνων
 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου)
 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή)
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
12
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 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 1 ΠΕ Γεωπόνων
 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας διοίκησης και
οικονομίας)
 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
 2 ΥΕ Εργατών
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
 1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν, ύψους 216.575,84 ευρώ, είναι
εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 0342.01 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση
ΙΔΟΧ»: 173.432,00 € και στον ΚΑΕ 0351.01 «Εισφορές στο ΙΚΑ»:
43.143,84 € και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανάλογες δε πιστώσεις θα εγγραφούν και
στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2019) σε περίπτωση που οι
συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2019, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
οικ. 47016/3758/13-2-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος και ο κ. Σπυρίδων Κοτοπούλης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Πρόσληψη συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων, ως
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών με τους κατωτέρω κλάδους/ειδικότητες:
 3 ΠΕ Κτηνιάτρων για την διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, για τον κρεοσκοπικό έλεγχο στα σφαγεία, τον εμβολιασμό
αιγοπροβάτων και βοοειδών και την εν γένει προστασία του ζωικού
κεφαλαίου στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας
και Ηλείας.
 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

για την κάλυψη των αναγκών σε

εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου του Νομού Αχαΐας και για
την κάλυψη των αναγκών σε εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου
της χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (έδρας).
 2 ΠΕ Γεωπόνων για τον έλεγχο των εισαγόμενων και εξαγόμενων
γεωργικών

προϊόντων

πολλαπλασιασμού

και

υλικού

και

τον
των

φυτοϋγειονομικό
φυτωρίων

της

έλεγχο
χωρικής

αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και για την κάλυψη
αναγκών

λειτουργίας

της

Δ/νσης

Αγροτικής

Οικονομίας

ως

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
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 2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για την κάλυψη αναγκών των
Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Αχαΐας & Ηλείας, για
να συνδράμουν στον έλεγχο φακέλων (μελέτες σχέδια, τεχνικές
εκθέσεις), εγκαταστάσεων (συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων,
πρατηρίων καυσίμων, πλυντηρίων οχημάτων, Ι ΚΤΕΟ), στις
επιθεωρήσεις οχημάτων για ταξινόμηση, στον έλεγχο δικαιολογητικών
για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και στις αλλαγές
κύριων χαρακτηριστικών οχημάτων.
 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου) για την
υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού ελέγχου, στο
πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που από 1/1/2017 μεταφέρθηκαν από
τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4337/2015
(ΦΕΚ 129/Α΄).
 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για
την

διοικητική

–

οικονομική

διαχείριση

του

Προγράμματος

Δακοκτονίας και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020.
 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή) για την
υποστήριξη

των

τμημάτων

της

Δ/νσης

Οικονομικού

–

Δημοσιονομικού ελέγχου στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που
από 1/1/2017 μεταφέρθηκαν από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού
Ελέγχου, σύμφωνα με το ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄).
 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ειδικότητας διοίκησης και
οικονομίας) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών ΠΕ Αχαΐας.
 4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για γενικές χωματουργικές
εργασίες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο - άρση καταπτώσεων,
διαγραμμίσεις, απομάκρυνση λασπορροών, καθαρισμός χανδάκων και
αποκατάσταση δικτύου απορροής των δρόμων - καθώς και για την
15
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αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών της χωρικής αρμοδιότητας των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
 2 ΥΕ Εργατών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ηλείας προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των
χειριστών μηχανημάτων έργου κατά την πραγματοποίηση εργασιών
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και εν γένει βοηθητικές εργασίες.
Ειδικότερα, οι ανάγκες ανά περιφερειακή ενότητα διαμορφώνονται
ως εξής:
Για τις Υπηρεσίες της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 1 ΠΕ Γεωπόνων
 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου)
 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή)
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 1 ΠΕ Γεωπόνων
 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας διοίκησης και
οικονομίας)
 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
 2 ΥΕ Εργατών
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Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
 1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν, ύψους 216.575,84 ευρώ, είναι
εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 0342.01 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση
ΙΔΟΧ»: 173.432,00 € και στον ΚΑΕ 0351.01 «Εισφορές στο ΙΚΑ»:
43.143,84 € και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανάλογες δε πιστώσεις θα εγγραφούν και
στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2019) σε περίπτωση που οι
συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2019, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
οικ. 47016/3758/13-2-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
---------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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