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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.  2/18-02-2019  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 
Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ   
δεκαοκτϊ (18) του μθνόσ Φεβρουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 17757 / 491/12-2-
2019 Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1. Σίμου – Τάςιου Αναςταςία, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Λάμπρου Αλκιβιάδθσ Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Λάηοσ Ιωάννθσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
       5. Γοφςθσ Χριςτοσ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 6.Σπανοποφλου – 
Σάρρα Ηλιάνα 7.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα 
12.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 13.Καττισ Νικόλαοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 16.Μποφμπα Βαςιλικι 
17.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19.Βαςιλάκθσ Περικλισ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Πάικασ 
Σπυρίδων 23.Κωνισ Δθμιτριοσ 24.Ζάψασ Γεϊργιοσ 25.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 26.Ζάκασ Γεϊργιοσ 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 
28.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 29.Ζικοσ Νικόλαοσ 30.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 31.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    
 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ιωαννίνων 2. Ρολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Ρ.Σ. 3. Μπάγιασ 
Μιχαιλ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5. Τφρου – Οφηα Αναςταςία(Νατάςςα) 6. Ραπαχριςτου Βαςίλειοσ 
7.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 8. Μπαςιοφκασ Κωνςταντίνοσ 9. Ντάλλασ Ιωάννθσ 10. Τςουμάνθ Πλγα (Πλυ) 11.Ηιϊβασ Βαςίλειοσ 12.Μπαρτηϊκασ 
Σπυρίδων 13. Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 14. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, τακτικά μζλθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ  
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ, ενδιαφερόμενοι για τα κζματα  κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

  
Θζμα 6 

ο 

======== 

Πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν ζργων: 
«"APPROVE” : Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies 
(PGI05543) ,που υλοποιείται το πλαίςιο του διαπεριφερειακοφ προγράμματοσ ςυνεργαςίασ INTERREG EUROPE 
 

Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι 

Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ) 

4. Σθν αρικμ. 12/64/23-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΜΚ7Λ9-ΞΩ) απόφαςι του, θ οποία ενζκρινε τον προςδιοριςμό ωρομιςκίου (μεικτό ωριαίο 

κόςτοσ μιςκοδοςίασ) του ζκτακτου προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί από τθν Περιφζρεια Ηπείρου με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου 

για τθν εκτζλεςθ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων, που εκτελεί θ Περιφζρεια Ηπείρου κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014 – 
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2020 κατ’ αναλογία των διατάξεων του κεφαλαίου Βϋ του Ν. 4354/2015 όπωσ ιςχφει, πλζον του νομίμωσ αναλογοφντοσ ΦΠΑ και 

ςφμφωνα με το άρκρο 26 παρ. 8 τθσ υπό ςτοιχείο 8 ΚΤΑ. 

5. Σθν με αρικμ. πρωτ.  20021/1808/15-2-2019  επί του κζματοσ ειςιγθςθ τθσ  Δ/νςθσ Διοίκθςθσ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο 

(Α.Π./Π..:20567/571/18-2-2019 ) (ςυνθμμζνα με α/α: 27 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), 

ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα εξισ: 

«  ΘΕΜΑ : «Πρόςληψη ζκτακτου προςωπικοφ ςτην Περιφζρεια Ηπείρου με ςφμβαςη μίςθωςησ ζργου ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ ζργου 
: APPROVE, με κωδ. ΜΙS (PGI05543) ». 

 
Η Δ/νςη Διοίκηςησ τησ Περιφζρειασ  Ηπείρου, ζχοντασ υπόψθ: 

 
1. Τισ διατάξεισ του ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010. 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 30 του Ν. 4314/2014, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 265/τ.Αϋ/23-12-2014). 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν. 2527/1997, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 206/τ.Αϋ/8-10-1997). 

4. Τισ διατάξεισ του κεφαλαίου Βϋ του Ν. 4354/2015, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 176/τ.Αϋ/16-12-2015).  

5. Τισ  διατάξεισ  του  π.δ. 140 /2010 «Οργανιςμόσ Ρεριφζρειασ  Θπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Αϋ /27-12-2010) όπωσ τροποποιικθκαν με τθ με 

αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Βϋ/30-12-2016) απόφαςθ του αςκοφντοσ κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ  και τθν αρικμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Βϋ/03-11-2017) απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ. 

6. Τθν υπ’ αρικ. οικ. 3449/5-2-2018 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν «Ρρογραμματιςμόσ  προςλιψεων ζκτακτου προςωπικοφ ζτουσ 

2018 ςτουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και ςτα ΝΡΙΔ αυτϊν» (ΑΔΑ: ΨΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ). 

7. Τθν παρ. 8 του άρκρ. 103 του Συντάγματοσ που απαγορεφεται θ με νόμο μονιμοποίθςθ ι μετατροπι των ςυμβάςεων εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου ι ςυμβάςεων ζργου ςε αορίςτου χρόνου. 

8. Τθν υπ’ αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ (ΦΕΚ 1822/τ.Βϋ/24-8-

2015) «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςυγχρθ-ματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των 

αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

9. Τθν υπ’ αρικ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 ΚΥΑ Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ και Οικονομικϊν « Σφςτθμα διαχείριςθσ και 

ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ» » (ΦΕΚ 1099/τ.Βϋ/19-4- 2016). 

10. Τθν υπ. αρικ. 12/23-11-2018 απόφαςθ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Θπείρου ( ΑΔΑ: ΩΦΜΚ7Λ9-ΞΣΩ) με κζμα: «προςδιοριςμόσ του 

ωρομιςκίου του ζκτακτου προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ςτθν Ρεριφζρεια Θπείρου με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο 

ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων». 

11. Τθν αρικμ. 2/23/12-02-2019 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ρεριβάλλοντοσ Χωρικοφ Σχεδιαςµοφ & Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου με 

κζμα: «Αποδοχι υλοποίθςθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου ωσ εταίρου του ζργου “APPROVE” - Advancing Public Participation and 

Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) που χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα 

Διαπεριφερειακισ Συνεργαςίασ INTERREG EUROPE.»   

12. Το από 11/05/2018 Ζγγραφο  Ζγκριςθσ του Ζργου από τθν Διαχειριςτικι Αρχισ του Ρρογράμματοσ 

13. Το εγκεκριμζνο ΤΔΕ (Application Form) του ζργου “APPROVE” που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Διαπεριφερειακισ 

Συνεργαςίασ INTERREG EUROPE. 

14. Το από 03/07/2018 υπογεγραμμζνο εταιρικό ςυμφωνθτικό (Partnership Agreement) του ζργου APPROVE 

15. Το από 01/06/2018 ςυμφωνθτικό (Subsidy Contract) μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Ρρογράμματοσ INTERREG EUROPE και του 

Επικεφαλισ Εταίρου - Ρεριφερειακό Συμβουλίου τθσ Λαπωνίασ  

16. Το Ρ.Δ.Ε. τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου και ειδικότερα τθ ΣΑΕΡ 318/2, ςτθν οποία ςυμπεριλιφκθκαν τα ανωτζρω ζργο  με Κ.Α 

2018ΕΡ31820006  και τίτλο  «APPROVE» (PGI05543). 

17. Τθν αρικμ. 5/293/08-2-19 (ΑΔΑ:69Ρ57Λ9-2ΝΞ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ των δαπανϊν ςε βάροσ των 

πιςτϊςεων τθσ ΣΑΕΡ 318/2 με ΚΑ 2018ΕΡ31820006 ςτθν οποία ζχει ενταχκεί το εν λόγω ‘Εργο  

18. Το γεγονόσ ότι θ Ρεριφζρεια Θπείρου είναι εταίροσ ςτο APPROVE με ςυνολικό προχπολογιςμό 185.580,00 €.  
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19. Τo  υπ’ αρικμ. 19983/598/ 15-2-2019  ϋΑίτθμα τθσ Ομάδασ Ζργου ςχετικά με τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου 

ςτο πλαίςιο των εγκρικζντων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

Ειςηγείται 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω διαλαμβανόμενα, 

Τθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου δφο (02) ατόμων για τθν υλοποίθςθ του Ζργου “APPROVE - Advancing Public Participation 

and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) που χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα 

Διαπεριφερειακισ Συνεργαςίασ INTERREG EUROPE και με ζναρξθ απαςχόλθςθσ για κάκε ςφμβαςθ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των 

ςχετικϊν διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και λιξθ απαςχόλθςθσ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου, με δυνατότθτα παράταςθσ ςε 

περίπτωςθ που το ζργο παρατακεί. 

Οι ειδικότθτεσ του υπό πρόςλθψθ προςωπικοφ είναι: 

1. ΡΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ   

2. ΡΕ Μθχανικοφ   

Αναλυτικά, θ μζγιςτθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με τθ ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ είναι: 20 μινεσ για τθν πρϊτθ φάςθ του 

Ζργου και 24 μινεσ για τθν δεφτερθ φάςθ. 

Σκοπόσ του Ζργου είναι θ προϊκθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν που εμποδίηουν τθ διάδοςθ τθσ 

χριςθσ τουσ, όπωσ θ ζλλειψθ γνϊςθσ του κοινοφ, θ ζλλειψθ εξειδίκευςθσ από τουσ επαγγελματίεσ και θ αντίδραςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ 

εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ πλθροφόρθςθσ μζςα από τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και θ ενίςχυςθ των γνϊςεων των εμπλεκόμενων φορζων. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο του Ζργου οι εμπλεκόμενοι φορείσ κα εντοπίςουν, κα μοιραςτοφν και κα μεταφζρουν Καλζσ Ρρακτικζσ, ςτοχεφοντασ 

ςτθ βελτίωςθ των ςχετικϊν πολιτικϊν και των χρθματοδοτικϊν εργαλείων τόςο για τθν τρζχουςα όςο και για τθν  επόμενθ προγραμματικι 

περίοδο.  

Τα βαςικά παραδοτζα του ζργου είναι: 

- Θ ανάπτυξθ 4 προκαταρτικϊν  Σχεδίων Δράςθσ ςχετικά με τθν προϊκθςθ των ΑΡΕ 

- Θ ανάπτυξθ 4 Ρεριφερειακϊν Σχεδίων Δράςθσ ςχετικά με τθν προϊκθςθ των ΑΡΕ 

- Αναφορά ελλείψεων, αναγκϊν και  προκλιςεων  ςτο πεδίο των ΑΡΕ ςε περιφερειακό επίπεδο. 

- Αναφορά Καλϊν Ρρακτικϊν  

- Διαπεριφερειακά Εργαςτιρια 

- Συμμετοχι ςε ευρωπαϊκζσ εκδθλϊςεισ ςχετικζσ με το Ζργο 

Τα δφο άτομα που κα προςλθφκοφν με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα παρζχουν ενδεικτικά τισ παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου 

 Υποςτιριξθ για τθ δθμιουργία και υποβολι τεχνικϊν και οικονομικϊν αναφορϊν προσ τθν 

Κοινι Γραμματεία/ Διαχειριςτικι Αρχι του Ρρογράμματοσ και τεχνικι επιμζλεια παραδοτζων ςτο πλαίςιο του ζργου. 

 Υποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / διοίκθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν ορκι υλοποίθςθ των 

δράςεων και των παραδοτζων του ζργου, που εντάςςονται ςτα κακικοντα τθσ Ρεριφζρειασ 

Θπείρου ωσ ςυμμετζχοντα. 

 Υποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ χρονοδιαγραμμάτων, προχπολογιςμοφ 

 Υποςτιριξθ ςτθν υποβολι αιτθμάτων πιςτοποίθςθσ δαπανϊν και ελζγχου 

 Υποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό ςυναντιςεων εργαςίασ / διαβουλεφςεων και δράςεων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ 

 Συμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ εταίρων του ζργου και διεκνείσ ςυναντιςεισ εργαςίασ, ςφμφωνα με το πλάνο του ζργου και όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο από τον Συντονιςτι του Ζργου ςτθν Ρεριφζρεια Θπείρου, προετοιμαςία αναγκαίου υλικοφ 

 Υποςτιριξθ ςτισ επικοινωνιακζσ δράςεισ και δράςεισ δικτφωςθσ 

 Επικοινωνία με τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο Ζργο φορείσ   

 Υποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό τθσ Ομάδασ Εμπλεκόμενων Φορζων, οργάνωςθ και υλοποίθςθ των προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων τθσ 

Ομάδασ, καταγραφι πρακτικϊν των προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων 

 Σφνταξθ Αναφοράσ ελλείψεων,  αναγκϊν και  προκλιςεων ςτο πεδίο των ΑΡΕ για τθν Ρεριφζρεια Θπείρου   
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 Υποςτιριξθ ςτθν παρακίνθςθ των εμπλεκόμενων φορζων για τθν εφαρμογι του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Δράςθσ 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Δράςθσ 

 Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Δράςθσ 

 

Οι πιςτϊςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο του Ζργου είναι 75.000,00 ευρϊ, που ζχουν εγγραφεί ςτθν ΣΑΕΡ 318/2 και ςυμπεριλιφκθκαν 

ςτθν ΚΑ 2018ΕΡ31820006. 

Επιςθμαίνεται ότι, για τισ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ, με το άρκρο 30 του ν. 4314/2014 ειςιχκθ 

εξαίρεςθ από το πεδίο εφαρμογισ του ν. 2527/1997 και τθσ ΡΥΣ 33/2006 κακϊσ πρόκειται για ςυμβάςεισ που διαρκοφν όςο το 

χρθματοδοτοφμενο ζργο και για κάλυψθ αναγκϊν που , επειδι ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο και ςαφϊσ προςδιοριςμζνο χρονικά ζργο, δεν 

μποροφν να κεωρθκοφν πάγιεσ και διαρκείσ, δεν απαιτείται ζγκριςθ τθσ ΡΥΣ και θ αποςτολι τουσ ςτο ΑΣΕΡ για χοριγθςθ βεβαίωςθσ. Ραρϋ 

όλα αυτά, οι διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν, ιτοι ανακοίνωςθ/προκιρυξθ- μοριοδότθςθ υποψθφίων- ςφναψθ ςυμβάςεων κα είναι κατϋ 

αναλογία των διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και προτείνονται από το ΑΣΕΡ.     » 

6. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

7. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 2/12/18-2-2019) 

φμφωνα με τα διαλαμβανόμενα  ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ (υπό ςτοιχ. 5): 

Εγκρίνει τθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου δφο (02) ατόμων για τθν υλοποίθςθ του Ζργου “APPROVE - Advancing Public 

Participation and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) που χρθματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακισ υνεργαςίασ INTERREG EUROPE και με ζναρξθ απαςχόλθςθσ για κάκε ςφμβαςθ τθν θμερομθνία 

ολοκλιρωςθσ των ςχετικϊν διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και λιξθ απαςχόλθςθσ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου, με 

δυνατότθτα παράταςθσ ςε περίπτωςθ που το ζργο παρατακεί. 

Ειδικότερα: 

Οι ειδικότθτεσ του υπό πρόςλθψθ προςωπικοφ είναι: 

1. ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ   

2. ΠΕ Μθχανικοφ   

Αναλυτικά, θ μζγιςτθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με τθ ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ είναι: 20 μινεσ για τθν πρϊτθ φάςθ 

του Ζργου και 24 μινεσ για τθν δεφτερθ φάςθ. 

κοπόσ του Ζργου είναι θ προϊκθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν που εμποδίηουν τθ 

διάδοςθ τθσ χριςθσ τουσ, όπωσ θ ζλλειψθ γνϊςθσ του κοινοφ, θ ζλλειψθ εξειδίκευςθσ από τουσ επαγγελματίεσ και θ αντίδραςθ τθσ 

κοινισ γνϊμθσ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ πλθροφόρθςθσ μζςα από τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και θ ενίςχυςθ των γνϊςεων των 

εμπλεκόμενων φορζων. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο του Ζργου οι εμπλεκόμενοι φορείσ κα εντοπίςουν, κα μοιραςτοφν και κα 

μεταφζρουν Καλζσ Πρακτικζσ, ςτοχεφοντασ ςτθ βελτίωςθ των ςχετικϊν πολιτικϊν και των χρθματοδοτικϊν εργαλείων τόςο για τθν 

τρζχουςα όςο και για τθν  επόμενθ προγραμματικι περίοδο.  

Σα βαςικά παραδοτζα του ζργου είναι: 

- Η ανάπτυξθ 4 προκαταρτικϊν  χεδίων Δράςθσ ςχετικά με τθν προϊκθςθ των ΑΠΕ 

- Η ανάπτυξθ 4 Περιφερειακϊν χεδίων Δράςθσ ςχετικά με τθν προϊκθςθ των ΑΠΕ 

- Αναφορά ελλείψεων, αναγκϊν και  προκλιςεων  ςτο πεδίο των ΑΠΕ ςε περιφερειακό επίπεδο. 

- Αναφορά Καλϊν Πρακτικϊν  

- Διαπεριφερειακά Εργαςτιρια 

- υμμετοχι ςε ευρωπαϊκζσ εκδθλϊςεισ ςχετικζσ με το Ζργο 

Σα δφο άτομα που κα προςλθφκοφν με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα παρζχουν ενδεικτικά τισ παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου 

 Τποςτιριξθ για τθ δθμιουργία και υποβολι τεχνικϊν και οικονομικϊν αναφορϊν προσ τθν 
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Κοινι Γραμματεία/ Διαχειριςτικι Αρχι του Προγράμματοσ και τεχνικι επιμζλεια παραδοτζων ςτο πλαίςιο του ζργου. 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / διοίκθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν ορκι υλοποίθςθ των 

δράςεων και των παραδοτζων του ζργου, που εντάςςονται ςτα κακικοντα τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου ωσ ςυμμετζχοντα. 

 Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ χρονοδιαγραμμάτων, προχπολογιςμοφ 

 Τποςτιριξθ ςτθν υποβολι αιτθμάτων πιςτοποίθςθσ δαπανϊν και ελζγχου 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό ςυναντιςεων εργαςίασ / διαβουλεφςεων και δράςεων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ 

 υμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ εταίρων του ζργου και διεκνείσ ςυναντιςεισ εργαςίασ, ςφμφωνα με το πλάνο του ζργου και 

όταν  αυτό κρίνεται απαραίτθτο από τον υντονιςτι του Ζργου ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου, προετοιμαςία αναγκαίου υλικοφ 

 Τποςτιριξθ ςτισ επικοινωνιακζσ δράςεισ και δράςεισ δικτφωςθσ 

 Επικοινωνία με τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο Ζργο φορείσ   

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό τθσ Ομάδασ Εμπλεκόμενων Φορζων, οργάνωςθ και υλοποίθςθ των προγραμματιςμζνων 

ςυναντιςεων τθσ Ομάδασ, καταγραφι πρακτικϊν των προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων 

 φνταξθ Αναφοράσ ελλείψεων,  αναγκϊν και  προκλιςεων ςτο πεδίο των ΑΠΕ για τθν Περιφζρεια Ηπείρου   

 Τποςτιριξθ ςτθν παρακίνθςθ των εμπλεκόμενων φορζων για τθν εφαρμογι του Περιφερειακοφ χεδίου Δράςθσ 

 Παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του Περιφερειακοφ χεδίου Δράςθσ 

 Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του Περιφερειακοφ χεδίου Δράςθσ 

 

Οι πιςτϊςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο του Ζργου είναι 75.000,00 ευρϊ, που ζχουν εγγραφεί ςτθν ΑΕΠ 318/2 και 

ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν ΚΑ 2018ΕΠ31820006. 

Επιςθμαίνεται ότι, για τισ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ, με το άρκρο 30 του ν. 4314/2014 ειςιχκθ 

εξαίρεςθ από το πεδίο εφαρμογισ του ν. 2527/1997 και τθσ ΠΤ 33/2006 κακϊσ πρόκειται για ςυμβάςεισ που διαρκοφν όςο το 

χρθματοδοτοφμενο ζργο και για κάλυψθ αναγκϊν που, επειδι ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο και ςαφϊσ προςδιοριςμζνο χρονικά 

ζργο, δεν μποροφν να κεωρθκοφν πάγιεσ και διαρκείσ, δεν απαιτείται ζγκριςθ τθσ ΠΤ και θ αποςτολι τουσ ςτο ΑΕΠ για χοριγθςθ 

βεβαίωςθσ. Παρϋ όλα αυτά, οι διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν, ιτοι ανακοίνωςθ/προκιρυξθ- μοριοδότθςθ υποψθφίων- 

ςφναψθ ςυμβάςεων κα είναι κατϋ αναλογία των διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και προτείνονται από το 

ΑΕΠ.      

 
 

θμειϊνεται ότι: 

Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ» ψιφιςε κετικά, επιςθμαίνοντασ όμωσ ότι κα προτιμοφςαν να ιταν οι απαςχολοφμενοι με 

ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

Επίςθσ , επανζλαβαν τθ κζςθ τουσ για τθν ανάγκθ οι προτάςεισ να ςυνδιαμορφϊνονται από όλεσ τισ παρατάξεισ του Περιφερειακοφ 

υμβουλίου και να μθν γίνεται αποδεκτό να διαμορφϊνονται από άλλουσ εξωγενείσ παράγοντεσ ι και μόνο από υπθρεςιακοφσ 

παράγοντεσ. Ζτςι κα αποφεφγονται όςο το δυνατόν άυλεσ δράςεισ και κα διοχετεφονται οι πιςτϊςεισ ςε περιςςότερο αποδοτικά 

ζργα και κα επιλζγονται οι πιο ενδεικνυόμενεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ. 

 
Μειοψηφοφν: 
1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟ  ΑΝΑΣΡΟΠΗ», η οποία ψιφιςε λευκό, διαφωνϊντασ πάντα με αυτοφ του είδουσ τισ άυλεσ δράςεισ, οι 

οποίεσ δεν ζχουν κανζνα ουςιαςτικό αποτζλεςμα. 

Και βζβαια, ωςτόςο και για αυτοφ του είδουσ τισ προτάςεισ δεν παρζλειψαν να τονίςουν ότι, κα πρζπει να ζρχονται εγκαίρωσ ςτο 
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, προκειμζνου να μελετοφνται επαρκϊσ  και να παίρνονται οι καλφτερεσ δυνατζσ αποφάςεισ  και για τισ 
εν λόγω δράςεισ , με ςτόχο να αφινουν ζνα κετικό αποτζλεςμα και όχι μόνο με ςτόχο πωσ κα απορροφθκοφν αυτά τα χριματα. 
 

2) Η παράταξη « ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  θ οποία  διαφϊνθςε κατ’ αρχάσ με το περιεχόμενο του προγράμματοσ, το οποίο 

χαρακτιριςαν ωσ «αζρα κοπανιςτό». 

Και βζβαια, διαφϊνθςαν και με το τον τρόπο τθσ απαςχόλθςθσ που προβλζπεται για το προςωπικό, με υπογραφι ςυμβάςεων 
ζργου. 
Εκείνοι είναι πάντα υπζρ των ςυμβάςεων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και τόνιςαν τθν ευκφνθ και τθσ Ρεριφζρειασ και των Διμων για 
τθν οπιςκοδρόμθςθ και για τθ διάλυςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων. 
Θεωροφν ότι είναι πρωτεργάτεσ ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ και ζχουν βαρφτατεσ ευκφνεσ. 
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3) Η παράταξη «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτην ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία διαφϊνθςε, χαρακτθρίηοντασ όλα αυτά τα διαςυνοριακά 

προγράμματα, ωσ  «προπζταςμα καπνοφ» για να ξεγελάνε τον κόςμο. 

Δεν προςφζρουν τίποτε ουςιαςτικό και δεν υπάρχει καμία βελτίωςθ και καμία προοπτικι για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τθσ 
ανκρϊπινθσ ηωισ. 
Και για το ςυγκεκριμζνο μπαίνει και ζνα κζμα για τον προγραμματιςμό των προςλιψεων, ο οποίοσ αποδεικνφεται ελλιπισ, από τθ 
ςτιγμι που ζρχονται πάλι ςτο Συμβοφλιο για ζγκριςθ προςωπικοφ. 

Και βζβαια διαφωνοφν με όλου αυτοφ του είδουσ τισ αιςχρζσ μορφζσ απαςχόλθςθσ.  
 
     ……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
       Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                       

    Ο Πρόεδροσ του Π.. 
   ταφροσ Παργανάσ 

                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Η Πρακτικογράφοσ      

 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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