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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 1/29-1- 2020 Πρακτικό Συνεδρίασης
Digitally signed by
INFORMATICS
INFORMATICS
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ.95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου
Ιωαννίνων
DEVELOPMENT AGENCY
DEVELOPMEN
Date: 2020.02.04 -ΦΕΚ
12:58:23
και τα από 30/8/2019και 01/09-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010
EET
T AGENCY
Reason:
87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο
β΄
Location: Athens
όροφος), στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
10613/227/23-01-2019, σε ορθή επανάληψη, Πρόσκλησης του Προέδρου του
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Σακαρέλης 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. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 11.Μητροκώστα
Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Παπαχρήστου Βασίλειος 13.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας
Αχιλλέας17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 21.Λέκκα Χριστίνα
22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού
Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής
Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1. Τσιάρα Σταυρούλα 2.Σπυρέλης Μιχαήλ και 3.Αναγνώστου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν
και νόμιμα κλήθηκαν
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ
Παππά
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα κ.λπ.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:
Θέμα 3ο
========
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου
έργου PROSFORA, ενταγμένου στο πρόγραμμα Interreg IPA Greece- Albania 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. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)

4.

Την αριθμ. πρωτ. 1907/148/14-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.11352/256/24-1-2020 )
(συνημμένα με α/α: 6 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), στην οποία διαλαμβάνονται τα κάτωθι:
«ΘΕΜΑ : «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του
εγκεκριμένου έργου PROSFORA, ενταγμένου στο πρόγραμμα Interreg IPA Greece- Albania 2014-2020».
Η Δ/νση Διοίκησης 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 άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/8-10-1997).
4.
Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).
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5.
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.
6.
Την υπ’ αριθ. Φ.2.9/67/ΟΙΚ.39231/14-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός προσλήψεων
τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020» (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ).
7.
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.
8.
Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ
1822/τ.Β΄/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρη-ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.
Την υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών « Σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» » (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/19-42016).
10.
Την υπ. αριθ. 12/23-11-2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου ( ΑΔΑ: ΩΦΜΚ7Λ9-ΞΣΩ) με θέμα: «προσδιορισμός
του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων».
11.
Το από 14/07/2017 Έγγραφο Έγκρισης του Έργου από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
12.
Το εγκεκριμένο ΤΔΕ (Application Form) του έργου “PROSFORA” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG GREECE ALBANIA 2014-2020.
13.
Το υπογεγραμμένο εταιρικό συμφωνητικό (PartnershipAgreement) του έργου PROSFORA
14.
Το από 13/07/2018 συμφωνητικό (SubsidyContract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος Interreg IPA GreeceAlbania 2014-2020 και του Επικεφαλής Εταίρου – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
15.
Tην υπ αριθμ. 81398/26-07-2018 έγκριση ένταξης στο Π.Δ.Ε 2018. και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 518/6, της Δ/νσης Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία συμπεριλήφθηκαν τα ανωτέρω έργο με Κ.Α 2018ΕΠ51860042 και
τίτλο «PROSFORA» (ΑΔΑ: 60Χ8465ΧΙ8-9ΑΦ)
16.
Την υπ αριθμ. 180670/11-12-2018, Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 47.907,72 € της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ51860042 με τίτλο έργου “PROSFORA,
Περιφέρεια Ηπείρου, GR-AL 2014-20”
17.
Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι εταίρος στο PROSFORA με συνολικό προϋπολογισμό 47.907,72 €.
18.
Τo υπ’ αριθμ. 1907/148/08-01-2020 Αίτημα της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
έργου PROSFORA, ενταγμένου στο πρόγραμμα Interreg IPA Greece- Albania 2014-2020.
Εισηγείται
Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα,
Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με προυπολογιζόμενη δαπάνη 16.190,00 €, με την διαδικασία της σύναψης μίσθωσης έργου, το χρονικό
διάστημα της οποίας θα εκτείνεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι 19/09/2020,
με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι την λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασης του.
Οι ειδικότητες του υπό πρόσληψη προσωπικού είναι:
1.
ΠΕ Θεολογίας, ή ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
2.
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου θρησκευτικού προϊόντος το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί
και επεκταθεί εύκολα. Κατά τη διάρκεια του έργου, θα επιλεχθεί ένας αριθμός Προσκυνηματικών τουριστικών διαδρομών, οι οποίες
περιλαμβάνουν επιλεγμένα θρησκευτικά μνημεία υψηλής πολιτιστικής αξίας στη διασυνοριακή περιοχή, καθώς και τοπικές
επιχειρήσεις που συνδέονται με τα παραπάνω. Μέσω της ενίσχυσης της προβολής τους και την προώθηση τους, εξασφαλίζεται η
διατήρηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής, συνεισφέροντας στην τοπική οικονομία και την απασχόληση.
Αναλυτικά, τα βασικά παραδοτέα του έργου είναι:
Διαμόρφωση στρατηγικής στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή
Καταγραφή και ενίσχυση των επιλεγμένων μνημείων υψηλής ιστορικής αξίας και θρησκευτικής σπουδαιότητας
Ανάπτυξη εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σε Προσκυνηματικές τουριστικές διαδρομές), χρησιμοποιώντας ICT εργαλεία
και μεθόδους.
Παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών σε επισκέπτες των Προσκυνηματικών τουριστικών διαδρομών, καθώς και των συναφών
χαρακτηριστικών τους (τοπική κουζίνα, προϊόντα και υπηρεσίες- τοπικές επιχειρήσεις
Προώθηση και branding των Προσκυνηματικών τουριστικών διαδρομών, καθώς και της τοπικής κουζίνας, προϊόντων και
υπηρεσιών, ενεργοποιώντας τη διασυνοριακή περιοχή.
Εξασφάλιση της μεταφοράς, επεκτασιμότητας και βιωσιμότητας του έργου.
Τα δύο άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχουν ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:
Α) To άτομο με ειδικότητα ΠΕ Θεολογίας, ή ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης που θα προσληφθεί με
σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υποστήριξη της Ομάδας Έργου στη συλλογή και δημιουργία περιεχομένου, τεκμηριωμένου και οργανωμένου βάσει των αρχών
της επιστημονικής μεθοδολογίας, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει ο επικεφαλής εταίρος, σχετικά με τον
Προσκυνηματικό/θρησκευτικό τουρισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, με στόχο τον εμπλουτισμό του, ήδη υφιστάμενου, ηλεκτρονικού
αποθετηρίου για τα επιλεγμένα από το έργο βυζαντινά μνημεία και την περαιτέρω δημιουργία προωθητικού υλικού.

Υλοποίηση τουλάχιστον μίας (1) πλήρους και ορθά δομημένης έκθεσης αναφοράς, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές τις
ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας των επιλεγμένων από το έργο, θρησκευτικών μνημείων της βυζαντινής και μετα-βυζαντινής περιόδου
της περιοχής της Ηπείρου.
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Υλοποίηση έκθεσης αξιολόγησης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου και τη δυνατότητα επέκτασης του δικτύου και σε
άλλα μνημεία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Υποστήριξη της Ομάδας Έργου στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και ένταξης τοπικών επιχειρήσεων, στο
δίκτυο των επιλεγμένων Προσκυνηματικών διαδρομών.

Υποστήριξη της Ομάδας Έργου στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας / διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς
τεχνογνωσίας σχετικά με το αντικείμενο του έργου.

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 στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης των Προσκυνηματικών διαδρομών.

Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους στο Έργο φορείς.

5.

Β) To άτομο με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού που θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου θα
παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ενημέρωση των τουριστών/ επισκεπτών του κέντρου πολιτιστικής κληρονομιάς σχετικά με τις θρησκευτικές διαδρομές της
περιοχής, και ειδικότερα αυτές του έργου.

Γραμματειακή υποστήριξη και διαχείριση διοικητικών διεργασιών στο πλαίσιο δράσεων και αρμοδιοτήτων του κέντρου
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υποστήριξη της Ομάδας Έργου στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης των Προσκυνηματικών διαδρομών.

Προώθηση και ενημέρωση των τουριστών στη χρήση του επικοινωνιακού υλικού (application, έντυπο υλικό κ.λ.π) του έργου.
3.
Οι πιστώσεις που προβλέπονται για την αποζημίωση του εν λόγω ανθρωπίνου δυναμικού στο πλαίσιο του Έργου είναι
16.190,00 € και αναλυτικότερα 7,540,00€ για το άτομο με ειδικότητα ΠΕ Θεολογίας, ή ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ΠΕ Πολιτιστικής
Διαχείρισης και 8,650,00€ για το άτομο με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και έχουν εγγραφεί
στην ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ51860042.
Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 εισήχθη
εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το
χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που , επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν
μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς, δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στο ΑΣΕΠ για χορήγηση βεβαίωσης. Παρ΄
όλα αυτά, οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, ήτοι ανακοίνωση/προκήρυξη- μοριοδότηση υποψηφίων- σύναψη συμβάσεων θα είναι κατ΄
αναλογία των διαδικασιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και προτείνονται από το ΑΣΕΠ »
Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων

6.

Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση:1/2/29-1-2020 )
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω εισήγηση (υπό στοιχ. 4), εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια
Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποιήσης του εγκεκριμένου έργου PROSFORA, ενταγμένου στο πρόγραμμα Interreg IPA
Greece- Albania 2014-2020 και ειδικότερα:
Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με προυπολογιζόμενη δαπάνη 16.190,00 €, με την διαδικασία της σύναψης μίσθωσης έργου, το χρονικό
διάστημα της οποίας θα εκτείνεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι 19/09/2020, με
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι την λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασης του.
Οι ειδικότητες του υπό πρόσληψη προσωπικού είναι:
4.

ΠΕ Θεολογίας, ή ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης

5.

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου θρησκευτικού προϊόντος το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και
επεκταθεί εύκολα. Κατά τη διάρκεια του έργου, θα επιλεχθεί ένας αριθμός Προσκυνηματικών τουριστικών διαδρομών, οι οποίες
περιλαμβάνουν επιλεγμένα θρησκευτικά μνημεία υψηλής πολιτιστικής αξίας στη διασυνοριακή περιοχή, καθώς και τοπικές επιχειρήσεις που
συνδέονται με τα παραπάνω. Μέσω της ενίσχυσης της προβολής τους και την προώθηση τους, εξασφαλίζεται η διατήρηση της κοινής
πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής, συνεισφέροντας στην τοπική οικονομία και την απασχόληση.
Αναλυτικά, τα βασικά παραδοτέα του έργου είναι:
-

Διαμόρφωση στρατηγικής στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή

-

Καταγραφή και ενίσχυση των επιλεγμένων μνημείων υψηλής ιστορικής αξίας και θρησκευτικής σπουδαιότητας

-

Ανάπτυξη εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σε Προσκυνηματικές τουριστικές διαδρομές), χρησιμοποιώντας ICT

εργαλεία και μεθόδους.
-

Παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών σε επισκέπτες των Προσκυνηματικών τουριστικών διαδρομών, καθώς και των συναφών

χαρακτηριστικών τους (τοπική κουζίνα, προϊόντα και υπηρεσίες- τοπικές επιχειρήσεις
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Προώθηση και branding των Προσκυνηματικών τουριστικών διαδρομών, καθώς και της τοπικής κουζίνας, προϊόντων και

υπηρεσιών, ενεργοποιώντας τη διασυνοριακή περιοχή.
-

Εξασφάλιση της μεταφοράς, επεκτασιμότητας και βιωσιμότητας του έργου.

Τα δύο άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχουν ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:
Α) To άτομο με ειδικότητα ΠΕ Θεολογίας, ή ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης που θα προσληφθεί με σύμβαση
μίσθωσης έργου θα παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:


Υποστήριξη της Ομάδας Έργου στη συλλογή και δημιουργία περιεχομένου, τεκμηριωμένου και οργανωμένου βάσει των

αρχών της επιστημονικής μεθοδολογίας, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει ο επικεφαλής εταίρος, σχετικά με τον
Προσκυνηματικό/θρησκευτικό τουρισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, με στόχο τον εμπλουτισμό του, ήδη υφιστάμενου, ηλεκτρονικού
αποθετηρίου για τα επιλεγμένα από το έργο βυζαντινά μνημεία και την περαιτέρω δημιουργία προωθητικού υλικού.


Υλοποίηση τουλάχιστον μίας (1) πλήρους και ορθά δομημένης έκθεσης αναφοράς, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές τις

ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας των επιλεγμένων από το έργο, θρησκευτικών μνημείων της βυζαντινής και μετα-βυζαντινής
περιόδου της περιοχής της Ηπείρου.


Υλοποίηση έκθεσης αξιολόγησης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου και τη δυνατότητα επέκτασης του δικτύου και σε

άλλα μνημεία της Περιφέρειας Ηπείρου.


Υποστήριξη της Ομάδας Έργου στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και ένταξης τοπικών επιχειρήσεων, στο

δίκτυο των επιλεγμένων Προσκυνηματικών διαδρομών.


Υποστήριξη της Ομάδας Έργου στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας / διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς

τεχνογνωσίας σχετικά με το αντικείμενο του έργου.


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 στην Περιφέρεια Ηπείρου.


Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης των Προσκυνηματικών διαδρομών.



Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους στο Έργο φορείς.

Β) To άτομο με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού που θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου
θα παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:


Ενημέρωση των τουριστών/ επισκεπτών του κέντρου πολιτιστικής κληρονομιάς σχετικά με τις θρησκευτικές διαδρομές της

περιοχής, και ειδικότερα αυτές του έργου.


Γραμματειακή υποστήριξη και διαχείριση διοικητικών διεργασιών στο πλαίσιο δράσεων και αρμοδιοτήτων του κέντρου

πολιτιστικής κληρονομιάς.


Υποστήριξη της Ομάδας Έργου στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης των Προσκυνηματικών διαδρομών.



Προώθηση και ενημέρωση των τουριστών στη χρήση του επικοινωνιακού υλικού (application, έντυπο υλικό κ.λ.π) του

έργου.
6.

Οι πιστώσεις που προβλέπονται για την αποζημίωση του εν λόγω ανθρωπίνου δυναμικού στο πλαίσιο του Έργου είναι

16.190,00 € και αναλυτικότερα 7,540,00€ για το άτομο με ειδικότητα ΠΕ Θεολογίας, ή ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ΠΕ
Πολιτιστικής Διαχείρισης και 8,650,00€ για το άτομο με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και
έχουν εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ51860042.
Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 εισήχθη εξαίρεση
από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο
έργο και για κάλυψη αναγκών που , επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να
θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς, δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στο ΑΣΕΠ για χορήγηση βεβαίωσης. Παρ΄ όλα αυτά, οι
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, ήτοι ανακοίνωση/προκήρυξη- μοριοδότηση υποψηφίων- σύναψη συμβάσεων θα είναι κατ΄ αναλογία
των διαδικασιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και προτείνονται από το ΑΣΕΠ.
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Μειοψηφούν:
1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την απόφαση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν
εργαζόμενους με ημερομηνία λήξης, χωρίς απολύτως κανένα εργασιακό δικαίωμα. Η Περιφέρεια θα πρέπει να ενεργήσει για να γίνουν
προσλήψεις, όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, μόνιμου προσωπικού και όχι με συμβάσεις έργων και όχι «για να πουλούν θρησκεία», όπως
τόνισαν χαρακτηριστικά. Γιατί, στα πλαίσια του καπιταλισμού και τη θρησκεία θα «την κάνετε εμπόρευμα», επεσήμανε η αγορητής της
παράταξης.
2) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, έχοντας εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία τους με
αυτού του είδους τα προγράμματα, που δίνονται κάποια «ψίχουλα» «ευαγγελιζόμενοι» ανάπτυξη τουρισμού, πολιτιστικών σχέσεων κ.λ.π., με
απασχόληση και κάποιων ατόμων και καταλήγει το όλο θέμα να είναι «για γέλια», τόνισε, χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της παράταξης.
3) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία καταψήφισε, επίσης, την απόφαση

……………….……………………………………………….…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς
Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Σακαρέλης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος
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