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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 11/12-8-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε 
τακτική, διά περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  β) του άρθρου 10, της 
δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 και γ) της υπ΄αριθμ. 
427/2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)),  συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δώδεκα (12 ) του μηνός 
Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 119885 / 1819/6-8-2021 , Πρόσκλησης 
της Προέδρου του 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Κατέρης Ιωάννης,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       5. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
        6..Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       7. Λάμπρου Αλκιβιάδης,   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Φώτης Φώτιος 4.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
5.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 6.Τσιάρα Σταυρούλα 7.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 13.Παργανάς 
Σταύρος 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Γούσης Χρήστος  16.Ματσίρας Χρήστος 17.Γκούμας Αχιλλέας Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 
18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Σακαρέλης Δημήτριος 20.Ζάψας Γεώργιος 21..Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 22.Λέκκα Χριστίνα 
23.Κορωναίος Θεόδωρος Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:24. Νάνος Ευστάθιος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Παππάς 
Δημήτριος (Τάκης) Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 27.Δημητρίου Δημήτριος 28.Κιτσανού Μαργαρίτα 29.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 
30.Φραγκούλης Παύλος Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  31..Πρέντζας Γεώργιος 32.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  33.Κωτσαντής 
Κωνσταντίνος ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 34.Γαλατάς Ζώης Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 35.Νουτσόπουλος 
Κωνσταντίνος  Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:36.Αναγνώστου Κωνσταντίνος Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός 
Σύμβουλος:37.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Αργυρώ Παππά 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, 
θέμα:     

 
Θέμα   4ο 
======== 

Έγκριση αιτήματος  πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Alliance 
for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources  - AETHER”   του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020». 

 
 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του 

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  
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4. Την υπ αριθμ. 21/1213/30-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ25Π7Λ9-Υ9Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο 

Συμβούλιο (αριθμ. πρωτ. Π.Σ.: 120393/1831/6-8-2021) (συνημμένα με α/α: 35 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων εισηγήσεων 

κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), απόσπασμα της οποίας  παρατίθεται αυτούσια, ως κάτωθι: 

 «……………               

 6.             Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9318/22-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1723/27-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 

2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σχετικά: 

1. Την αριθμ 10/30-09-2020 (ΨΠ9ΘΛ9-ΛΜΠ) Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο στρατηγικό έργο Alliance for the Effective 

Transnational Handling of Environmental Resources με ακρωνύμιο AETHER του Πρόγραμμα INTERREGV/A «Ελλάδα – 

Ιταλία 2014-2020.»  

2. Το εγκεκριμένο ΤΔΕ (Application Form) του έργου “AETHER” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Διαπεριφερειακής Συνεργασίας  “INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020». 

3. Το από 08/10/2020 υπογεγραμμένο εταιρικό συμφωνητικό (Partnership Agreement) του έργου AETHER 

4. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318/6, στην οποία συμπεριλήφθηκε το ανωτέρω έργο  με Κ.Α 

2020ΕΠ31860003 και τίτλο  “AETHER, ΜIS 5070064, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-2020” 

5. Την αριθμ. 17/909/11-06-21 (ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των 

δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2020ΕΠ31860003 στην οποία έχει ενταχθεί το εν λόγω ‘Εργο   

6. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι εταίρος στο έργο AETHER με συνολικό προϋπολογισμό 400.000,00 €.  

7. Την παρ.8 του αρθ. 103 του Συντάγματος που απαγορεύει ή με νόμο μονιμοποιεί τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου  

8. Την  Αρ. Πρωτ. 24711/03-04-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών με θέμα « Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών 

μεταβολών κατά χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών» η οποία προβλέπει  την εξαίρεση της σύναψης συμβάσεων 

μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ, των αμειβόμενων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.   

9. Την από 22-3-2016 εγκύκλιο ΑΣΕΠ  «Διευκρίνηση για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης  έργου κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, ως ισχύει»  

10. Την υπ’ αριθμ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Οικονομικών «Σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων  συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»»( 

φεκ1099/τ.Β/19-4-2016).  

11. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκριθέντος έργου από το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίες ή της Περιφέρειας Ηπείρου.  

To στρατηγικό Έργο “AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources” εντάσσεται στον 

Ειδικό Στόχο 2.2 «Βελτίωση κοινών σχεδίων διαχείρισης και διακυβέρνησης της βιοποικιλότητας παράκτιων και αγροτικών 

οικοσυστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους φυσικούς πόρους και στις προστατευόμενες περιοχές και στην ανάπτυξη μέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση» . 

Το Έργο στοχεύει στην από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη  της παράκτιας, 

θαλάσσιας και της χερσαίας διασυνοριακής περιοχής. Οι βασικές δράσεις του Έργου περιλαμβάνουν: 

α) Την ανάπτυξη  σχεδίων  κοινής διακυβέρνησης και διαχείρισης  για την προστασία του οικοσυστήματος και την προώθηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων, παράκτιων και ηπειρωτικών περιοχών της διασυνοριακή περιοχής  

β) Την ολοκληρωμένη διαχείριση μέσω της δικτύωσης των εμπλεκόμενων διασυνοριακών περιοχών  και την χρήση  ΤΠΕ  

γ) Την χρηματοδότηση σχετικών  πιλοτικών παρεμβάσεων.  Για την  Περιφέρεια Ηπείρου οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν την 

διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και τη διαχείριση των 

νεκρών και άρρωστων ψαριών. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατασκευή ενός σημείου συγκέντρωσης των πλαστικών αποβλήτων 

(ιχθυοτροφών, συσκευασιών κλπ), στο οποίο οι ιχθυοκαλλιεργητές θα μεταφέρουν τις πλαστικές συσκευασίες  οι οποίες θα 

συγκεντρώνονται , θα δραματοποιούνται και θα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να διοχετευθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης. 

Επιπλέον, η Περιφέρεια θα προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση των νεκρών ψαριών: 
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Η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου για το προσωπικό (staff cost) είναι 74.990,00 €. Το ποσό αφορά την μισθοδοσίας του προσωπικού 

που θα προσληφθεί στο πλαίσιο του Έργου και την υπερωριακή απασχόληση των μελών της Ομάδας Έργου. 

Αιτούμαστε 

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με τη διαδικασία της σύναψης μίσθωσης έργου το χρονικό διάστημα της οποία θα εκτείνεται από την 

υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι μέχρι 30-11-2022 με δυνατότητα παράτασης της 

σύμβασης μέχρι τη λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασης του. Η ειδικότητα που απαιτείται είναι: 

α) Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης: ΠΕ Οικονομικού- Διοικητικού  ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Υπεύθυνος Επιστημονικής / Τεχνικής Υποστήριξης: ΠΕ Περιβάλλοντος  ή Ιχθυολογίας (ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα 

Ιχθυολογία) ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής 

(ΠΣΕ)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

Τα δύο άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχουν ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω υπηρεσίες: 

α) Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης 

 Day to day υποστήριξη της παρακολούθησης του έργου 

 Day to day υποστήριξη στη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου 

 Υποστήριξη για τη δημιουργία και υποβολή των  αναφορών προόδου προς την Κοινή Γραμματεία/ Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος  

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση της χρηματορροής, του χρονοδιαγράμματος, και του προϋπολογισμού 

 Υποστήριξη στην υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών και ελέγχου 

 Υποστήριξη στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας / διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων του έργου και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα με το πλάνο του έργου και 

όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Συντονιστή του Έργου  

 Υποστήριξη στην προετοιμασία αναγκαίου υλικού στο πλαίσιο  παρουσιάσεων και των Επιτροπών καθοδήγησης  του 

Έργου  

 Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης 

 Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους στο Έργο φορείς   

 Υποστήριξη στον συντονισμό της Ομάδας Εργασίας του Έργου  

 Τήρηση Πρακτικών όπου απαιτείται /γραμματειακή υποστήριξη  

 β) Υπεύθυνος Επιστημονικής/Τεχνικής Υποστήριξης 

Υποστήριξη της υλοποίησης των  κάτωθι  Πακέτων Εργασίας (Π.Ε) 

Πακέτο Εργασίας 3 «Κοινή διακυβέρνηση και διαχείριση σχεδίων  που θα ενσωματώνουν μέτρα προστασίας των αγροτικών 

περιοχών και του οικοσυστήματος και ενίσχυσης των θαλάσσιων, παράκτιων και ηπειρωτικών περιοχών για την προώθηση της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας». Το Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει τα κάτωθι παραδοτέα: 

 Παραδοτέο 3.4.1 Διακρατικά Τραπέζια Διαβούλευσης 

 Παραδοτέο 3.4.2 Μελέτη της αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων 

 Παραδοτέο 3.4.3 Κοινά Σχέδια διακυβέρνησης και διαχείρισης 

 Παραδοτέο 3.4.4 Δράσεις Ανάπτυξης ικανοτήτων, παρακολούθησης και κεφαλοποίησης  

Πακέτο Εργασίας 4 «Διασυνοριακή και ολοκληρωμένη διαχείριση μέσω της δικτύωσης και τεχνολογιών  ΤΠΕ». 

 Παραδοτέο 4.4.1 Εργαστήριο Αστικής βιωσιμότητας για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση 

 Παραδοτέο 4.4.2 Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τους Ιχθυοκαλλιεργητές και τους καλλιεργητές μυδιών 

 Παραδοτέο 4.4.3 Διακρατική ολοκληρωμένη  πλατφόρμα ΤΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος 

 Παραδοτέο 4.4.4 Πιλοτικές δράσεις για τη συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του τοπικού περιβάλλοντος  

 Παραδοτέο 4.4.5 Από κάτω προς τα πάνω (Bottom up)  δράσεις ευαισθητοποίησης. 

Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του προσωπικού θα είναι κατ’ ελάχιστον 

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση του τεχνικού αντικειμένου του Έργου. 

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση των ανωτέρων Π.Ε.  
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 Υποστήριξη και συμμετοχή στην υλοποίηση τους 

 Η συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη 

 Η συνεργασία με την Ομάδα Έργου και τον υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης 

 Η συμβολή στην κατάρτιση των Εκθέσεων Προόδου  . …». 

1. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το αίτημα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 

Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», 

σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ. 6) εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Συγκεκριμένα, το αίτημα αφορά στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με την διαδικασία της σύναψης μίσθωσης έργου το χρονικό 

διάστημα της οποία θα εκτείνεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των 2 φάσεων του Έργου, 

ήτοι 30-11-2022 με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι την λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασης του, και οι 

ειδικότητες που απαιτούνται είναι: 

α) Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης: ΠΕ Οικονομικού - Διοικητικού  ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Υπεύθυνος Επιστημονικής / Τεχνικής Υποστήριξης: ΠΕ Περιβάλλοντος ή Ιχθυολογίας (ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα 

Ιχθυολογία) ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής 

(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

Η δαπάνη για την κάλυψη των ως άνω προσλήψεων δύο (2) ατόμων, θα βαρύνει τις πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών 

«Προσωπικό (staff cost)», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2020ΕΠ31860003 του έργου “AETHER”, σύμφωνα με την αριθμ. 

17/909/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Το ανωτέρω αίτημα πρόσληψης υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την έγκρισή του, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1 εδ. δ) του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 

Α’87).  

5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη,    

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

 
         Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση: 11/32/12-8-2021  ) 

Εγκρίνει  την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Alliance for the 

Effective Transnational Handling of Environmental Resources  - AETHER”   του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(υπό στοιχ. 4) , και ειδικότερα: 

 

 Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με την διαδικασία της σύναψης μίσθωσης έργου το χρονικό διάστημα της οποία θα 

εκτείνεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των 2 φάσεων του Έργου, ήτοι 30-11-

2022 με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι την λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασης του, και οι 

ειδικότητες που απαιτούνται είναι: 

α) Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης: ΠΕ Οικονομικού - Διοικητικού  ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Υπεύθυνος Επιστημονικής / Τεχνικής Υποστήριξης: ΠΕ Περιβάλλοντος ή Ιχθυολογίας (ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα 

Ιχθυολογία) ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματος Σπουδών 

Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

 Τα δύο άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχουν ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστο τις 

παρακάτω υπηρεσίες: 

α) Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης 

 Day to day υποστήριξη της παρακολούθησης του έργου 
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  Day to day υποστήριξη στη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου 

 Υποστήριξη για τη δημιουργία και υποβολή των  αναφορών προόδου προς την Κοινή Γραμματεία/ Διαχειριστική Αρχή 

του Προγράμματος  

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση της χρηματορροής, του χρονοδιαγράμματος, και του προϋπολογισμού 

 Υποστήριξη στην υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών και ελέγχου 

 Υποστήριξη στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας / διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων του έργου και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα με το πλάνο του έργου 

και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Συντονιστή του Έργου  

  Υποστήριξη στην προετοιμασία αναγκαίου υλικού στο πλαίσιο  παρουσιάσεων και των Επιτροπών καθοδήγησης  του 

Έργου  

 Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης 

 Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους στο Έργο φορείς   

 Υποστήριξη στον συντονισμό της Ομάδας Εργασίας του Έργου  

 Τήρηση Πρακτικών όπου απαιτείται /γραμματειακή υποστήριξη  

 β) Υπεύθυνος Επιστημονικής/Τεχνικής Υποστήριξης 

Υποστήριξη της υλοποίησης των  κάτωθι  Πακέτων Εργασίας (Π.Ε) 

Πακέτο Εργασίας 3 «Κοινή διακυβέρνηση και διαχείριση σχεδίων  που θα ενσωματώνουν μέτρα προστασίας των 

αγροτικών περιοχών και του οικοσυστήματος και ενίσχυσης των θαλάσσιων, παράκτιων και ηπειρωτικών περιοχών για 

την προώθηση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας». Το Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει τα 

κάτωθι παραδοτέα: 

- Παραδοτέο 3.4.1 Διακρατικά Τραπέζια Διαβούλευσης 

- Παραδοτέο 3.4.2 Μελέτη της αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων 

- Παραδοτέο 3.4.3 Κοινά Σχέδια διακυβέρνησης και διαχείρισης 

- Παραδοτέο 3.4.4 Δράσεις Ανάπτυξης ικανοτήτων, παρακολούθησης και κεφαλοποίησης  

Πακέτο Εργασίας 4 «Διασυνοριακή και ολοκληρωμένη διαχείριση μέσω της δικτύωσης και τεχνολογιών  ΤΠΕ». 

- Παραδοτέο 4.4.1 Εργαστήριο Αστικής βιωσιμότητας για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση 

- Παραδοτέο 4.4.2 Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τους Ιχθυοκαλλιεργητές και τους καλλιεργητές μυδιών 

- Παραδοτέο 4.4.3 Διακρατική ολοκληρωμένη  πλατφόρμα ΤΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος 

- Παραδοτέο 4.4.4 Πιλοτικές δράσεις για τη συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του τοπικού περιβάλλοντος  

- Παραδοτέο 4.4.5 Από κάτω προς τα πάνω (Bottom up)  δράσεις ευαισθητοποίησης. 

Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του προσωπικού θα είναι κατ’ ελάχιστον 

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση του τεχνικού αντικειμένου του Έργου. 

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση των ανωτέρων Π.Ε.  

 Υποστήριξη και συμμετοχή στην υλοποίηση τους 

 Η συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη 

 Η συνεργασία με την Ομάδα Έργου και τον υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης 

 Η συμβολή στην κατάρτιση των Εκθέσεων Προόδου   

 

 Η δαπάνη για την κάλυψη των ως άνω προσλήψεων δύο (2) ατόμων, θα βαρύνει τις πιστώσεις της κατηγορίας 

δαπανών «Προσωπικό (staff cost)», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2020ΕΠ31860003 του έργου “AETHER”, σύμφωνα 

με την αριθμ. 17/909/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Σημειώνεται ότι: 

1. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ψήφισε θετικά, με τις επιφυλάξεις ότι τέτοιου είδους προσλήψεις: 

α)  Εμπεδώνουν την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, την αύξηση των εργαζόμενων που απασχολούνται με ελαστικές σχέσεις εργασίας προς 

αυτούς που εργάζονται με μόνιμη εργασία 

β) Ενισχύουν την ψηφοθηρία 

γ) Δεν βοηθούν ουσιαστικά στο έργο της Περιφέρειας,  παρά μόνο για να λύσουν τα προβλήματα που τις γέννησαν 

 

 

2. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» ,  με τις παρακάτω επισημάνσεις: 

Διαφωνούμε με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, γιατί πρόκειται για συμβάσεις που μέσα από αυτές, προωθούνται οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για 

την διάλυση των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα. 

 Το προσωπικό των Περιφερειών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό βρίσκεται σε διαδικασία δραματικής μείωσης και 

υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Το έκτακτο προσωπικό, που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, 

προσλαμβάνεται για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση. Οι προσλαμβανόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με 

σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος ή της σύμβασης για την εκτέλεση των οποίων 

προσλήφθηκαν, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το προσωπικό των 

προηγούμενων περιπτώσεων δεν μεταφέρεται στους Δήμους, τις Περιφέρειες ή ενώσεις αυτών.  

Το κύριο επιχείρημα κυβέρνησης και Περιφερειακής Αρχής είναι πως με τέτοιες συμβάσεις θα προωθηθούν ταχύτερα τα έργα και θα 

απορροφηθούν περισσότεροι ζωτικής σημασίας πόροι. Παράλληλα, επιστρατεύουν ως επιχείρημα την πραγματική υποστελέχωση των τεχνικών 

υπηρεσιών της Περιφέρειας και την αδυναμία ικανών προσλήψεων από το δημόσιο για να καλυφτούν οι ανάγκες, για να μπαλώσουν τεχνηέντως με 

αυτόν τον τρόπο όπως - όπως την κατάσταση. Είναι οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις που αποδέχονται τον περιορισμό των προσλήψεων, τα μνημόνια με 

τους όρους τους και την πολιτική της συρρίκνωσης του δημοσίου. 

Ήδη, σωματεία εργαζομένων σε δήμους και περιφέρειες, έχουν ταχθεί κατηγορηματικά ενάντια σ’ αυτές τις λογικές, αντιμετωπίζοντάς τες ως 

«παραμάγαζα» ιδιωτικοποίησης και ελαστικής εργασίας. 

Πάγια θέση της Αριστερής Παρέμβασης στην Ήπειρο, είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και όχι προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου. 

Επιμένουμε ότι: 

 Οι λειτουργίες της Περιφέρειας πρέπει να εκτελούνται από τις υπηρεσίες της. Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις με άρση των 

περιορισμών και στελέχωση των υπηρεσιών από εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας και ανάλογο καθεστώς αμοιβών - 

δικαιωμάτων. 

 Πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός των έργων με σταθερή δημόσια χρηματοδότηση, διαφάνεια, έλεγχο και λογοδοσία μέσα από τα 

συμβούλια.  

 Κριτήριο για έργα και μελέτες να είναι πάντα οι ανάγκες των κατοίκων και όχι τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και οι νόμοι της αγοράς.  

 Χρειάζεται αντίσταση απέναντι στη λεηλασία της φύσης, την παράκαμψη ελέγχων και περιβαλλοντικής προστασίας, την «φορομπηξία»  

των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και την διασπάθιση δημόσιου χρήματος. 

    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 
      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος  
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