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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.15/2-11-2021 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 σχετικές διατάξεις του  άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  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 , όπως ισχύει 
και  της υπ΄αριθμ. 642/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),-  συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δύο   

(2) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 170036/2496/27-10-2021, 
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.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 12.Καλούδης Βασίλειος 13.Γούσης Χρήστος  14.Ματσίρας 
Χρήστος 15.Γκούμας Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 16.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17.Σακαρέλης Δημήτριος 18.Ζάψας Γεώργιος 19.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος 
(Άρης) 20.Λέκκα Χριστίνα 21.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:22. Νάνος Ευστάθιος 23.Ριζόπουλος Σπυρίδων 24.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» :25.Κιτσανού Μαργαρίτα 26.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 27.Φραγκούλης Παύλος  
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  28..Πρέντζας Γεώργιος 29.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  30.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 31.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 32.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:.33.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.1. Παργανάς Σταύρος , 2. Παπαχρήστου Βασίλειος και 3.Δημητρίου Δημήτριος,   τακτικά  μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν 
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  6 ο 
======== 

Έγκριση αιτήματος  πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BEST - Addressing joint Agro - and Aqua-
Biodiversity Pressures Enhancing SuSTainable Rural Development» 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. 29/1676/15-10-2021  (ΑΔΑ: ΨΡΗΔ7Λ9-ΓΝΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο 

(αριθμ. πρωτ. Π.Σ.: 168725/2474/26-10-2021) (συνημμένα με α/α: 45 στο φάκελο 2/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα 

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

«… έχοντας υπόψη:  

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

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 ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας  και την αριθµ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 

3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας.  

6. Την υπ’ αριθ. 14626/26-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραµµατισµός  προσλήψεων τακτικού και 

εποχικού προσωπικού του δηµοσίου τοµέα έτους 2021» (Α∆Α: VD4D46MTL6-7B0).  

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 συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και 

Ενδιάµεσους Φορείς - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

9. Τo υπ’ αριθµ.150025/10102/29-09-2021 Αίτηµα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας 

Ηπείρου σχετικά µε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 

έργου «BEST», µε κωδ. ΜΙS 5041640.  

10. Την υπ’ αριθ. 2/23/12-02-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα: «Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου ως Εταίρος στην πρόταση µε τίτλο: iii) 

Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development” µε ακρωνύµιο “BEST” 

που υλοποιήθηκε στην 2η Πρόσκληση για υποβολή Στοχεύσεων Στρατηγικών προτάσεων του Προγράµµατος INTERREG V/A 

“GREECE-ITALY  

2014-2020”   

11. Την Εγκεκριµένη Αίτηση Συµµετοχής των εταίρων του έργου BEST «Addressing joint Agro- and AquaBiodiversity 

pressures Enhancing SuSTainable Rural Development» (Application Form-πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 20REQ007163848).  

12. Την υπ’ αριθ. 104566 /2241/16-10-2019 Απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του 

στρατηγικού έργου «BEST, MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-2020» στο Π∆Ε µε KAE 2019ΕΠ31860006  (Α∆Α: 

ΩΗ6Ι465Χ18-ΥΝΛ)  

13. Το Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318/6 µε Κ.Α 2019ΕΠ31860006 στην οποία έχει περιληφθεί 

το ανωτέρω έργο.  

14. Το υπογεγραµµένο σύµφωνο χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) του στρατηγικού έργου BEST «Addressing joint Agro- 

and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development», που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Coopertaion  

Programme  Interreg V-A  Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020.  
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15. Το υπογεγραµµένο Σύµφωνου Συνεργασίας (Partnership Agreement) ανάµεσα στους εταίρους του στρατηγικού έργου 

BEST «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Cooperation Programme  

Interreg V-A  Greece-Italy  

(EL-IT) 2014-2020.  

16. Το εγκεκριµένο Τ∆Ε (application form) του έργου “BEST” που έχει ενταχθεί στον Άξονα 2 Μέτρο 2.2.  

στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα-Ιταλία 2014- 

2020»  

17. Την κατανοµή του προϋπολογισµού του έργου Best για την Περιφέρεια Ηπείρου (Justification of Budget).  

18. Την υπ. αριθ. 47501/1571/21.04.2020 έγκριση διάθεσης πίστωσης 480.000,00 € της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 318/6 Ηπείρου µε Κ.Α. 2019ΕΠ31860006 και τίτλο «BEST, MIS 

5041640, Περιφέρεια Ηπείρου, GRIT 2014-20»  

19. Την υπ’΄ αριθ. 14/790/5-6-2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα την έγκριση 

δαπανών και διάθεση πιστώσεων για το έργο BEST (εγκεκριµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ  

20REQ007163998)  

20. Την υπ’  αριθ. 28/1646/7-10-2021 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα την έγκριση 

τροποποίησης του προϋπολογισµού του έργου.  

21. Την από 12.08.2021 έγκριση της Κοινής Γραµµατείας του Προγράµµατος, για την τροποποίηση “Minor change” του 

παραδοτέου 4.2.3 «Πιλοτική δράση στην Ήπειρο», στο Specification of budget costs (SOBC) του έργου, στην κατηγόρια 

STAFF COSTS, για την Περιφέρεια Ηπείρου (PB2).  

Εισηγείται  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα,  

Την πρόσληψη δύο (2) ατόµων, µε προσυπολογιζόµενη δαπάνη 35.000,00 €, µε την διαδικασία της σύναψης µίσθωσης έργου, το 

χρονικό διάστηµα της οποία θα εκτείνεται από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι 

30/06/2022 (εκτιµώµενος συνολικός χρόνος ΣΜΕ οι 9 µήνες) µε δυνατότητα παράτασης της σύµβασης µέχρι την λήξη του Έργου, σε 

περίπτωση παράτασης του. Η ειδικότητα που απαιτείται (τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούµενα προσόντα), και για τους δύο υπό 

πρόσληψη άτοµα, είναι  ΠΕ Χηµικών ή ΠΕ Βιολόγων.  

Το Έργο αποσκοπεί στην προώθηση µια κοινής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, και µια κοινή διαχειριστική πολιτική, που θα 

επιτρέπει: 1) την ενίσχυση της διατήρησης της βιοποικιλότητας 2) την περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση των προστατευόµενων 

περιοχών και 3) τη βιώσιµη διακρατική τουριστική αξιοποίηση της. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του έργου, η Περιφέρεια Ηπείρου θα 

δηµιουργήσει µια πλατφόρµα βασισµένη σε ένα υπερσύγχρονο υβριδικό σύστηµα  φασµατοµετρίας µάζας GC-UHPLC/QTOF και 

µεταβολικά εργαλεία για την ταυτοποίηση και την  αρχειοθέτηση των ψηφιακών αποτυπωµάτων ζωντανών οργανισµών, καθώς και 

τη δηµιουργία ψηφιακών κωδικών για βοτανικά είδη διασυνοριακών περιοχών. Αυτή η πιλοτική δράση για την Περιφέρεια Ηπείρου 

θα ενισχυθεί µε την υποστήριξη του διασυνοριακού δικτύου, την ενηµέρωση της τρέχουσας βάσης δεδοµένων βιοποικιλότητας της 

Ηπείρου και τη σύνταξη πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση τυχόν απειλών για τη βιοποικιλότητα.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Εταίρος στο διασυνοριακό έργο µε ακρωνύµιο BEST συνολικού προϋπολογισµού  

5.380.000,00 € και  επιµέρους προϋπολογισµού των δράσεων  της Περιφέρειας 480.000,00 €.  

Οι επιµέρους  δαπάνες του προϋπολογισµού των δράσεων της Περιφέρειας κατηγοριοποιούνται ως κάτωθι:  

  

Πακέτα 

Εργασίας  
Προσωπικό  

Λειτουργικά 

Έξοδα  

Ταξίδια 

& 

διαµονή  

Εξωτερικοί 

συνεργάτες 

και 

υπηρεσίες  

Εξοπλισµός  Σύνολα  
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WP 1 

∆ιαχείριση  
0,00 €  0,00 €  

4.640,00 

€  
6.500,00 €  0,00 €  

11.140,00 

€  

WP 2  

Πληροφόρηση 

& 

δηµοσιότητα  

0,00 €  0,00 €  0,00 €  8.560,00 €  0,00 €  8.560,00 €  

WP3 ∆ράσεις 

∆ικτύωσης  
0,00 €  0,00 €  0,00 €  9.000,00 €  0,00 €  9.000,00 €  

WP 4 

Πιλοτικές 

∆ράσεις  

35.300,00 

€  
0,00 €  0,00 €  0,00 €  

410.000,00 

€  

445.300,00 

€  

WP 5  

Κοινές 

∆ράσεις 

Εκπαίδευσης  

0,00 €  0,00 €  0,00 €  6.000,00 €  0,00 €  6.000,00 €  

TOTALS  35.300,00 

€  

0,00 €  4.640,00 

€  

30.060,00 

€  

410.000,00 

€  

480.000,0 

€  

 Η ανάλυση του κόστους προσωπικού συνολικά 35.300,00 € η οποία αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση του παραδοτέου D4.2.3 , 

έχει ως κάτωθι:  

• 35.000,00 € ως κόστος απασχόλησης προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια 

1600 συνολικά µετρήσεων/αναλύσεων, µε τη χρήση τεχνικών φασµατοµετρίας µάζας και χρωµατογραφίας σε µεταβολίµατα 

και DNA φυτών που θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση  κατάλληλου εξοπλισµού (φασµατόµετρο µάζας Qtof µε διατάξεις 

υγρής και αέριας χρωµατογραφίας) που προµηθεύτηκε η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου • 300,00 € ως κόστος 

προσωπικού για την επίβλεψη των ανωτέρω εργασιών.  

Επισηµαίνεται ότι για την Οµάδα Εργασίας του Φορέα για την  υλοποίηση του εν λόγω έργου  που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ 

144258/4701 /14-10-2020 (Α∆Α 68027Λ9-ΣΘ∆) απόφαση του Περιφερειάρχη µε θέµα «Συγκρότηση Οµάδας  Εργασίας για το έργο  

του Έργου  “Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development,- BEST, MIS:5041640”, 

που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 Ελλάδα – Ιταλία.», υφίσταται 

µηδενική προϋπολογισµένη  δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης.  

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

• Την υλοποίηση 800 µετρήσεων/αναλύσεων, µε τη χρήση τεχνικών φασµατοµετρίας µάζας και χρωµατογραφίας σε 

µεταβολίµατα και DNA φυτών που θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού (φασµατόµετρο µάζας Qtof µε 

διατάξεις υγρής και αέριας χρωµατογραφίας) που προµηθεύτηκε η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου και διαθέτει 

εγκατεστηµένο σε πλήρη λειτουργία, σε πιστοποιηµένο κατά ISO εργαστηριακό χώρο.    

• Υποστήριξη στην ανάπτυξη αποθετηρίου βιοποικιλότητας για περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, µε καταγραφή ανά 

περιοχή, κωδικών χηµικής ταυτότητας και DNA των φυτών.  

• Υποστήριξη για τη δηµιουργία, επιµέλεια και υποβολή τεχνικών αναφορών & παραδοτέων προς την Περιφέρεια 

Ηπείρου, στο πλαίσιο του έργου.  

• Υποστήριξη & συµµετοχή σε συναντήσεις εργασίας / διαβουλεύσεων και δράσεων µεταφοράς τεχνογνωσίας του 

έργου.  

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

και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την υπεύθυνο έργο της  Περιφέρειας Ηπείρου, προετοιµασία αναγκαίου υλικού.  
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• Συµµετοχή και έλεγχος των παραδοτέων του φυσικού αντικειµένου του Έργου, σε ότι αφορά τις µεθοδολογίες, 

διεργασίες και αποτύπωση αποτελεσµάτων.  

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. . 

…».  

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 

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 
      Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
          (απόφαση: 15/42/2-11-2021 ) 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BEST - Addressing joint 

Agro - and Aqua-Biodiversity Pressures Enhancing SuSTainable Rural Development» 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 ειδικότητα ΠΕ Χηµικών ή ΠΕ Βιολόγων, 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 30/06/2022 (εκτιµώµενος συνολικός χρόνος ΣΜΕ οι 9 µήνες) µε δυνατότητα παράτασης της σύµβασης µέχρι την 

λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασής του.  

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

«Προσωπικό», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 µε ΚΑ 2019ΕΠ31860006 του έργου “BEST”,  σύµφωνα µε τις αριθµ. 14/790/05-06-

2020 και 28/1646/07-10-2021 αποφάσεις της  Οικονοµικής Επιτροπής.  

 

 

Σημειώνεται ότι η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ψήφισε θετικά, προτείνοντας να ενημερωθεί το Σώμα για το όφελος όλων των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν στην Περιφέρεια, ανάγκη η οποία μπορεί να εξετασθεί, όπως δήλωσε η Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 

Μειοψηφούν:  

1. Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά, παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το πρόγραμμα,   

υποστηρίζοντας πάντα την ανάγκη για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού.  

Διαφωνούν με την πολιτική της Ε.Ε., η οποία ακόμη και για ένα μικρό πρόγραμμα, επιβάλλει αυτή τους όρους εργασίας, που 

είναι πάντα  ανελαστικές σχέσεις εργασίας.  

Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, εξέφρασαν και τον προβληματισμό τους, τί θα γίνει μετά τη λήξη του προγράμματος, ο 

εξοπλισμός των 410.000 ευρώ που θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωσή του.         

 Πιστεύουν ότι και οι ειδικότητες που θα προσληφθούν για το παρόν πρόγραμμα, είναι απαραίτητες στις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας και επιμένουν στην ανάγκη των μόνιμων προσλήψεων.  
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2. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε επίσης αρνητικά, συμφωνώντας με τις θέσεις  που 

κατέθεσε η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» όσον αφορά την  ανάγκη των μόνιμων προσλήψεων. 

 

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

       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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