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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 9/29-6-2021 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, 
μέσω τηλεδιάσκεψης ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 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, ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020)-  συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι εννέα  (29 ) του 
μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 90422/1424/22-06-2021, 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 2ο 
    ======== 

   
Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του πολυετούς  προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022-2025 

 
 
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΄)  

4. Την αριθμ. 15/807/24-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΝ517Λ9-0ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο  (Α.Π./Π.Σ.: 76617/1259/1-6-2021) (συνημμένα με α/α: 24 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ.  στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία εισηγείται προς το Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 176 

και 244 του Ν  3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 και σε 
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εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.2.9/74/οικ.2775/3-3-2021 «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 

δημόσιας διοίκησης 2022-2025» (ΑΔΑ: 9ΙΞ946ΜΤΛ6-Ρ65) εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.,  τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού ανά 

κατηγορία /κλάδο/ ειδικότητα, για την πλήρωση εξήντα επτά (67) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Π.Η., στο 

πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού  προσλήψεων για τα έτη 2022-2025, ως η αριθμ. πρωτ. 63439/4972/12-05-2021 

εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Η..  

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

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση: 9/23/29-6-2021) 

Εγκρίνει τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού, ανά κατηγορία /κλάδο/ ειδικότητα, για την πλήρωση εξήντα επτά κενών οργανικών 

θέσεων προσωπικού της Π.Η., στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού  προσλήψεων για τα έτη 2022-2025, ως η αριθμ. πρωτ. 

63439/4972/12-05-2021 εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Η.., που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης και ακολουθεί συνημμένα, ήτοι: 

 

«………………….. 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                
 & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                 

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                               
Ταχ. Δ/νση    : Πλ. Πύρρου  1 
Διοικητήριο – Τ.Κ.  45 221  
Πληροφορίες : Β. Γεωργάκη 
Τηλέφωνο       : 26510 87235 
FAX                 : 26510 28556 
Email               : v.georgaki@php.gov.gr 
 

 
 Ιωάννινα, 12 -05-2021 

 Αριθμ. Πρωτ. :63439/4972   
 
 

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή 
                                         Περιφέρειας Ηπείρου 
             
                                 ( ΔΙΑ της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ) 
  
 

  
 

ΘΕΜΑ: Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων 2022-2025.  

 
Η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας  Ηπείρου, 

έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Τις  διατάξεις  του  π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) 

όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  
και την αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄17) «Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., ενίσχυση και 

αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

mailto:v.georgaki@php.gov.gr
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄, 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 

και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες, για την κίνηση 

διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και 

νομικών συμβούλων στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου 

εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. 

8. Την αρ. πρωτ. 42735/3564/31-03-2021 απόφαση Κατανομής θέσεων προσωπικού στις οργανικές 
μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου ( 6ΘΑΠ7Λ9-66Ι). 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α’/05-03-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

10. Τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 

11. Τον αριθμό των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και 

κλάδο, για το τακτικό προσωπικό. 

12. Τις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού όπως προέκυψαν κατά το έτος 2020. Επισημαίνουμε ότι 

πέραν των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων, λόγω ορίου ηλικίας, αναμένονται και επιπλέον αποχωρήσεις 

υπαλλήλων οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούνται ακόμη να 

αποχωρήσουν. Ο αριθμός αυτών των αποχωρήσεων, όπως και τυχόν επιπλέον αποχωρήσεων για 

άλλους λόγους (παραίτηση ή μετάταξη σε άλλο φορέα) δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν. 

13. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την υφιστάμενη στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Ηπείρου, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, σε ευαίσθητους τομείς υπηρεσιών, με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες. 

Εισηγείται 
Σε εφαρμογή του αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ / Φ.2.9 / 74 / οικ. 2775 / 3-3-2021 «Πολυετής προγραμματισμός 
ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 - 2025 » ( ΑΔΑ: 9ΙΞ946ΜΤΛ6-Ρ65 ) εγγράφου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, όπου ορίζεται ότι, οι προσλήψεις 
προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, 
προβλέπεται δε σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 176 και 244 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α΄ / 
2010 ), όπως ισχύουν, ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού / πλήρωση των κενών 
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά 
από Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. σας γνωρίζουμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, ότι 
αιτούμαστε την κάλυψη εξήντα επτά (67) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, ως ακολούθως: 

 
Α. ΕΤΟΣ 2022  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 4 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 4 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 2 

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 4 4 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 5 

ΣΥΝΟΛΟ 19 19 

Β. ΕΤΟΣ 2023  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 1 

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 1 
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ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 2 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 2 

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 4 4 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 2 

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 13 13 

 

Γ. ΕΤΟΣ 2024  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4 4 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 3 

ΠΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 1 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 2 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 4 

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 2 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ 20 20 

 

Δ. ΕΤΟΣ 2025  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 1 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2 2 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 2 

ΠΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 1 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 2 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 5 

ΣΥΝΟΛΟ 15 15 

 

 

 
Οι παραπάνω  προς κάλυψη θέσεις έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Περιφέρειας 

Ηπείρου  και έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας ακολούθως θα 
δεσμευθούν εφόσον εγκριθούν. Επισημαίνεται ότι στους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς της Περιφέρειας 
Ηπείρου  οικονομικών ετών 2022-2025 θα εγγραφούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού και θα υπάρξει ανάλογη μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων 
πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.  

Παρακαλούμε για την θετική σας εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεων τακτικού προσωπικού ανά κατηγορία / κλάδο / ειδικότητα για την στελέχωση 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.     
 

Ο αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
      Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας 

 
Δήμος Τσολακούδης                                                    

……………………………………………..» 
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Σημειώνεται ότι:  

Όλες οι παρατάξεις τοποθετήθηκαν θετικά για την ανάγκη των προσλήψεων, κάνοντας όμως και επιπλέον παρατηρήσεις και 

επισημάνσεις. Ειδικότερα: 

 

1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  τόνισε την ανάγκη, πέρα από το συγκεκριμένο αίτημα για την έγκριση προσλήψεων, 
να γίνει ένας ευρύτερος προγραμματισμός αναγκαίου προσωπικού και να αιτηθεί η Περιφέρεια το αναγκαίο προσωπικό για την 
εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και όχι μόνο για να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από την συνταξιοδότηση του 
υπάρχοντος προσωπικού. 
Επεσήμαναν ακόμη, ότι δεν μπορεί η Περιφέρεια να στηρίζεται στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, για να φέρει εις πέρας το 
έργο της, όσο και αν αυτό αποτελεί στόχο της Κυβέρνησης.  
Επίσης, επανήλθε και στην πρότασή της, να λειτουργήσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για την κρίση των Προϊσταμένων.  
 
2) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», στάθηκε στην αποδυνάμωση του υπαλληλικού ιστού των Περιφερειακών 
Αυτοδιοικήσεων, αλλά και στην αλλαγή των αναγκών της λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, η οποία εντάθηκε από 
το κομμάτι της ψηφιακής πολιτικής, που προστέθηκε εξ αιτίας της πανδημίας. Όλα αυτά οδηγούν στην ανάγκη να ξεφύγουμε από 
την λογική της απλής αντικατάστασης ανθρώπων που συνταξιοδοτούνται. Απαιτεί να μελετηθεί ένα καινούργιο οργανόγραμμα 
για τη λειτουργία της Περιφέρειας και ένας διαφορετικός σχεδιασμός και μια άλλη στρατηγική για τη στελέχωση των Υπηρεσιών.   
 
3) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», τόνισε την αναγκαιότητα των προσλήψεων, αλλά διαφώνησε με τη διαδικασία και τη 
φιλοσοφία που τις διέπει. Η σχετική Νομοθεσία είναι πεπαλαιωμένη και εξ αιτίας αυτού υπάρχουν προβλήματα δυσλειτουργίας 
στο δημόσιο τομέα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει προχωρήσει, αλλά η γραφειοκρατία καλά κρατεί.  
Γι’ αυτό  και εκείνοι ζητούν εξειδικευμένες προσλήψεις και όταν θα γίνουν οι Προκηρύξεις να είναι πολύ πιο εξειδικευμένες, για 
να  μπορέσει να κάνει βήματα μπροστά η Δημόσια Διοίκηση.  
Τέλος, επανήλθαν στο θέμα του Οργανογράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου, για το οποίο πιστεύουν ότι πρέπει να αναμορφωθεί 
και να προβλέπει πλέον θέση Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας, γιατί η έλλειψη αυτής θέσης οδηγεί στην μη καλή λειτουργία 
των Υπηρεσιών.  
 
4) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κατ’ αρχήν εξέφρασε τις επιφυλάξεις κατά πόσο η Περιφέρεια είναι έγκαιρη για 
αυτό το αίτημα, γιατί με βάση το Νόμο για τον προγραμματισμό των προσλήψεων, εδώ και ένα μήνα τα Υπουργεία έχουν μαζέψει 
τα αιτήματα από τους Φορείς.  
Επίσης, από ότι προέκυψε από τη συζήτηση η Περιφέρεια δεν έχει στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού. 
Οι προγραμματισμένες προσλήψεις είναι τραγικά πίσω από τις ανάγκες και αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην απασχόληση 
κακοπληρωμένων εργαζόμενων και τελικά στην αλλαγή των σχέσεων εργασίας στο σύνολο του προσωπικού, κάτι με το οποίο 
εκείνοι διαφωνούν.  
Τέλος, κατέθεσαν την πρόταση, με αφορμή το σημερινό θέμα, να βγάλει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην οποία να 
αναλύεται η κατάσταση, έτσι όπως την παρουσιάζουν οι Υπηρεσίες και να ζητηθούν γενναίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
σε όλες τις ειδικότητες.  Δεν μπορεί να συνεχιστεί η αδράνεια μπροστά στην υφιστάμενη κατάσταση.  
 
5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  στην  ΗΠΕΙΡΟ», αναφέρθηκε στις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, που και οι 
Υπηρεσίες το είχαν τονίσει στην Απολογιστική Διαδικασία. Και έθεσαν το ερώτημα, γιατί η Περιφέρεια να μην είναι μπροστάρης 
και σε αυτή τη διαδικασία , να αμφισβητήσει το «ένα προς ένα» και να ζητήσει το αναγκαίο προσωπικό.  
Δεν μπορεί , τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της παράταξης, «στην εποχή της τούρμπο μηχανής, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
οι δύο βαθμοί να πηγαίνουν με αραμπά»  

 
6) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», ψήφισε θετικά στις προσλήψεις, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη του 

καινούργιου Οργανογράμματος  της Περιφέρειας και στην επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών, πέρα από την απλή 
αντικατάσταση των όσων συνταξιοδοτούνται, γιατί αυτό από μόνο του δεν καλύπτει την εύρυθμη λειτουργία.   
 

7) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», πέρα  από τη συμφωνία του με τις συγκεκριμένες προσλήψεις, εξέφρασε 
και τη συμφωνία του με τους προβληματισμούς της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ». 

  

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

       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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