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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  10ης/ 30-6-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010) 
============================================== 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  τριάντα  (30) του μηνός Ιουνίου, έτους 2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), 
συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης από 37 έως και  44 έτους 2020:  
   
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέμα 1ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό  Έτος  -  Τάξη 
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση  στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά την περίοδο 2020-2021 
Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, ομόφωνα, την ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην 
υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2020-2021, για συνολικό αριθμό τριάντα οκτώ (38) μαθητευόμενων από τις δομές 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., (αριθμ. απόφασης:10/37/30-6-2020) 
 
Θέμα 2ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού, για διάθεση 
κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και 
Δήμου Ζηρού, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου   (αριθμ. απόφασης:10/38/30-6-2020) 
 
Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου, για διάθεση 
κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και 
Δήμου Μετσόβου, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου  (αριθμ. απόφασης:10/39/30-6-2020) 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α. 1. Επικύρωση πρακτικών  –αποφάσεων της 8ης /29-5-2020,(  μέσω τηλεδιάσκεψης) συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ομόφωνη επικύρωση, με τις διορθώσεις που προτάθηκαν. 
 
Β. Θέμα 1ο :   Έγκριση επικαιροποίησης της ΑΥΙΜ (Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα) του Υποέργου ( 1) της Πράξης «Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060, ύστερα από την υπογραφή των 
συμβάσεων ΙΔΧ και εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια έως την ολοκλήρωση του Έργου. 
Περίληψη απόφασης: Επικαιροποίησε, ομόφωνα, την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Υποστήριξη λειτουργίας 
Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής 
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060 από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ύστερα από τη ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης τριών ατόμων και την υπογραφή των συμβάσεων ΙΔΟΧ και 
εξουσιοδότησε  τον Περιφερειάρχη για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια έως την ολοκλήρωση του Έργου (αριθμ. απόφασης: 10/40/30-
6-2020 ) 
 
Θέμα 2ο : Έγκριση προγράμματος για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε 
παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020. 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, το πρόγραμμα για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2) 

εβδομάδες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία. 
 (αριθμ. απόφασης: 10/41/30-6-2020) 
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Θέμα 3ο :. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κόνιτσας, για διάθεση 
κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου. 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και 
Δήμου Κόνιτσας, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου    
 (αριθμ. απόφασης:10/42/30-6-2020) 
 
Θέμα 4ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, 
για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου. 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου  
 (αριθμ. απόφασης:10/43/30-6-2020) 
 
Θέμα 5ο : Σχετικά με εκπτωτική πολιτική στα διόδια Ακτίου –Πρέβεζας 
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εκπτωτική πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί για τους 
κατοίκους , τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους της Πρέβεζας  και των όμορων περιοχών,  στα διόδια της υποθαλάσσιας 
ζεύξης Ακτίου , με  σύνταξη και υποβολή αντίστοιχων προτάσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο  (αριθμ. απόφασης:10/44/30-6-2020) 
 
 
 
Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site  
της Περιφέρειας Ηπείρου : 
http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό Συμβούλιο                                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ. 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ 
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