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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  2/22-2-2021  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 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, 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, Α΄76,  συνήλθε σε  τακτική, 

μέσω τηλεδιάσκεψης- - συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις  είκοσι δύο (22) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα  

Δευτέρα και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  21108 / 355/16-2-2021  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. Κατέρης Ιωάννης,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. Σπυρέλης Μιχαήλ,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

       7. Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      8. Λάμπρου Αλκιβιάδης,   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος3. 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.Καλούδης Βασίλειος 14.Γούσης Χρήστος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας 

Αχιλλέας 17.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. Κιτσανού Μαργαρίτα 
27.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 28.Φραγκούλης Παύλος 29.Πρέντζας Γεώργιος 30.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 31.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 
32.Γαλατάς Ζώης  33.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος  34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ. Δημητρίου Δημήτριος και Αναγνώστου Κωνσταντίνος,  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 4ο 
=========== 

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RESOR” – Promoting best practices to support energy 

efficiency and renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας 

INTERREG EUROPE 

 
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 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 99 

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 αριθμ. 4/207/10-02-2021 (ΑΔΑ:6ΗΒΠ7Λ9-Ω1Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 19889/336/12-2-2021 (συνημμένα με α/α: 5 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), απόσπασμα της οποίας  παρατίθεται αυτούσια, ως κάτωθι: 

«……………               

6.Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 

αριθμ. πρωτ. 489/04-02-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 249/04-02-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η 

υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σχετικά: 

1. Την αριθμ. 2/23/12-02-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με 

θέμα: «Αποδοχή υλοποίησης από την Περιφέρεια Ηπείρου ως εταίρου του έργου “RESOR ” – Promoting best practices to support 

energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092) που χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREGEUROPE.»  

2. Το από 11/05/2018 Έγγραφο  Έγκρισης υπό προϋποθέσεις του Έργου από την Διαχειριστική Αρχής του Προγράμματος 

3. Το εγκεκριμένο ΤΔΕ (Application Form) του έργου “RESOR” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής 

Συνεργασίας INTERREGEUROPE. 

4. Το από 03/07/2018 υπογεγραμμένο εταιρικό συμφωνητικό (Partnership Agreement) του έργου RESOR 

5. Το από 01/06/2018 συμφωνητικό (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος INTERREG EUROPE και του 

Επικεφαλής Εταίρου - Υφυπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας των Μ. Καναρίων Νήσων 

6. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318/2, στην οποία συμπεριλήφθηκε το ανωτέρω έργο  με Κ.Α 

2019ΕΠ31820001και τίτλο  «RESOR» (PGI05092) .  

7. Την αριθμ. 33/2612/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ 318/2 με ΚΑ 2019ΕΠ31820001 στην οποία έχει ενταχθεί το εν λόγω Έργο  

8. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι εταίρος στο έργο RESOR με συνολικό προϋπολογισμό 117.316,00 €.  

9. Την παρ.8 του αρθ. 103 του Συντάγματος που απαγορεύει ή με νόμο μονιμοποιεί τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου 

χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου  

10. Την  Αρ. Πρωτ. 24711/03-04-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών με θέμα « Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών 

μεταβολών κατά χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών» η οποία προβλέπει  την εξαίρεση της σύναψης συμβάσεων 

μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ, των αμειβόμενων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.   

11. Την από 22-3-2016 εγκύκλιο ΑΣΕΠ  «Διευκρίνηση για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης  έργου κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, ως ισχύει»  

12. Την υπ’αριθμ. 300488/ΥΔ1244/6-4=2016 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης 

και ελέγχου των προγραμμάτων  συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»»( φεκ1099/τ.Β/19-4-2016).  

13. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκριθέντος έργου από το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες της υπηρεσίες ή της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Σκοπός του Έργου RESOR  είναι η μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

από τις επιχειρήσεις του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα, μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων περιφερειακών πολιτικών. Οι δράσεις 

του έργου συνίστανται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και γνώσεων, μέσα από μια διαπεριφερειακή διαδικασία μάθησης και 

απόκτησης τεχνογνωσίας, μεταξύ των εταίρων των έργου αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης από κάθε φορέα, που θα περιγράφει με ακρίβεια τον τρόπο μεταφοράς καλών πρακτικών, οι οποίες θα 

μπορούν να επιφέρουν βελτιωτικές παρεμβάσεις   στις περιφερειακές  πολιτικές και στα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΠΕΠ. 

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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΈΞΟΔΑ 

ΤΑΞΙΔΙΑ & 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 

49.762,00€ 7.464,00€ 28.440,00€ 31.650,00€ 0,00 € 117.316,00 € 

Η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου για το προσωπικό (staff cost) είναι 49.762,00 €. Από αυτό το ποσό οι εκτιμώμενες δαπάνες διαχωρίζονται 

ως κάτωθι: 

α) 19.000,00€ για την κάλυψη της  υπερωριακή απασχόληση των μελών της Ομάδας Έργου (υπ’ αριθμ. 53497/1744/11-5-2020 - 

ΑΔΑ:ΨΓΩ47Λ9-ΧΙΛ)Απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση Ομάδας Εργασίας για το Έργο ““RESOR ” – Promoting best 

practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092), που υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe»)  

β) 30.000,00 ευρώ, για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προληφθεί στο πλαίσιο του Έργου και έχουν εγγραφεί στην 

ΣΑΕΠ 318/2 - ΚΑ 2019ΕΠ31820001. 

Αιτούμαστε 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με την διαδικασία της σύναψης μίσθωσης έργου το χρονικό διάστημα της οποία θα εκτείνεται από την 

υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των 2 φάσεων του Έργου, ήτοι 30-11-2022 με δυνατότητα παράτασης της 

σύμβασης μέχρι την λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασης του. Η ειδικότητα που απαιτείται είναι: 

- ΠΕ Μηχανικών  και ειδικότερα Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας.  

 Τo άτομο που θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες: 

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

αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Συντονιστή του Έργου, καθώς και προετοιμασία του αναγκαίου υλικού 

 Υποστήριξη των επικοινωνιακών δράσεων και δράσεων δικτύωσης 

ΑΔΑ: ΩΥΑΕ7Λ9-0Λ9



 

3 

 

 Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς   

 Σύνταξη Αναφοράς ελλείψεων,  αναγκών και  προκλήσεων στο πεδίο των ΑΠΕ για την Περιφέρεια Ηπείρου   

 Σύνταξη Αναφορά Καλών Πρακτικών, Εμπειριών και Δράσεων 

 Ανάλυση των καλών Πρακτικών, εμπειριών και δράσεων που ανταλλάχτηκαν στο πλαίσιο του Έργου 

 Σύνταξη Σχεδίου Δράση (ελληνικά και αγγλικά).  

 Υποστήριξη στην παρακίνηση των εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης κατά την 2η Φάση του Έργου 

 Αξιολόγηση της εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης κατά την 2η Φάση του Έργου 

Παρακαλούμε για την έγκριση του αιτήματος και την εισήγηση του στο αρμόδιο συλλογικό όργανο, ήτοι το Περιφερειακό Συμβούλιο. …». 

7.Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το αίτημα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “RESOR” – Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and 

remote regions (PGI05092), του έργου της ΣΑΕΠ 318/2 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ31820001 του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας 

INTERREG EUROPE, σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ. 6) εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Συγκεκριμένα, το αίτημα αφορά στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου με την διαδικασία της σύναψης μίσθωσης έργου το χρονικό διάστημα της οποία 

θα εκτείνεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των 2 φάσεων του Έργου, ήτοι 30-11-2022 με δυνατότητα 

παράτασης της σύμβασης μέχρι την λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασης του και η ειδικότητα που απαιτείται είναι: 

- ΠΕ Μηχανικών και ειδικότερα Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας.  

Η δαπάνη για την κάλυψη της ως άνω πρόσληψης ενός (1) ατόμου, θα βαρύνει τις πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «Προσωπικό (staff cost)», 

του έργου της ΣΑΕΠ 318/2 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ31820001 του έργου “RESOR”, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2612/08-11-2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 Το ανωτέρω αίτημα πρόσληψης υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 176 παρ. 1 εδ. δ) του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

………………………….»  

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: 2/5/22-2-2021) 

Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RESOR” – Promoting best practices to support 

energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092), του έργου της ΣΑΕΠ 318/2 Ηπείρου με ΚΑ 

2019ΕΠ31820001 του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (υπό στοιχ. 4), και ειδικότερα:   

 Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με την διαδικασία της σύναψης μίσθωσης έργου, το χρονικό διάστημα της οποία θα εκτείνεται 

από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των 2 φάσεων του Έργου, ήτοι 30-11-2022 με 

δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι την λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασής του και η ειδικότητα που 

απαιτείται είναι: 

 ΠΕ Μηχανικών και ειδικότερα Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 

Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

 Τo άτομο που θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχει ενδεικτικά, τις παρακάτω υπηρεσίες: 

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

έργου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Συντονιστή του Έργου, καθώς και προετοιμασία του αναγκαίου υλικού 

 Υποστήριξη των επικοινωνιακών δράσεων και δράσεων δικτύωσης 

 Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς   

 Σύνταξη Αναφοράς ελλείψεων,  αναγκών και  προκλήσεων στο πεδίο των ΑΠΕ για την Περιφέρεια Ηπείρου   
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 Σύνταξη Αναφορά Καλών Πρακτικών, Εμπειριών και Δράσεων 

 Ανάλυση των καλών Πρακτικών, εμπειριών και δράσεων που ανταλλάχτηκαν στο πλαίσιο του Έργου 

 Σύνταξη Σχεδίου Δράση (ελληνικά και αγγλικά).  

 Υποστήριξη στην παρακίνηση των εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης κατά την 2η Φάση του Έργου 

 Αξιολόγηση της εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης κατά την 2η Φάση του Έργου 

 

 Η δαπάνη για την κάλυψη της ως άνω πρόσληψης ενός (1) ατόμου, θα βαρύνει τις πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών 

«Προσωπικό (staff cost)», του έργου της ΣΑΕΠ 318/2 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ31820001 του έργου “RESOR”, σύμφωνα με την 

αριθμ. 33/2612/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Σημειώνεται  ότι: 
1. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην  ΗΠΕΙΡΟ», ψήφισε θετικά, αν και είναι υπέρ των μονίμων θέσεων εργασίας και όχι των συμβάσεων 

έργου. Και κάθε φορά να εξετάζεται,  εμπεριστατωμένα, τι ανάγκες προσωπικού  υπάρχουν, σύμφωνα και  με το οργανόγραμμα της 
Περιφέρειας. 
 

2. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», ψήφισε θετικά, υποστηρίζοντας και αυτή ότι είναι υπέρ των μονίμων  και με διαφάνεια προσλήψεων  
των εργαζομένων. 

 
3. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,  απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης,  επειδή είχε αποχωρήσει από τη 

συνεδρίαση, για λόγο ανεξάρτητο του θέματος. 
 

…….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………  
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 
 Η Πρακτικογράφος      Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
                Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                                                          Σταύρος Παργανάς 
                                                  
                          
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Σακαρέλης Δημήτριος 

 
 
         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος               

      
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 
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