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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 25-4-2019

Αριθ.Πρωτ.:84902/190
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού &
Διοίκησης
κ. Δημ. Δριβίλα
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. 89/22-4-2019 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 81092/99/19-3-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού &
Διοίκησης κ. Δημ. Δριβίλα.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 89/22-4-2019 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Έγκριση
Πρόσληψης προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε.
Αιτωλ/νίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος ARIEL, λόγω μη κάλυψης μίας θέσης της ΣΜΕ
1/2018 Ανακοίνωσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας» και παρακαλούμε για τις
περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 22/4/2019, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 118549/278/16-4-2019
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης

Σάββας,

7)Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος,

8)Δριβίλας

Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10) Κάνιστρα
Ιωάννα,

11)Καπράλος

13)Καρπέτας

Σπυρίδων,

Κωνσταντίνος,

Κελεπούρης Ανδρέας,

12)Καρδάρα

14)Κατσακούλης

Ευσταθία,

Ευάγγελος

,15)

16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός

Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 19)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος,
20)Κουμπούρας Βασίλειος,

21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,

22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λύτρας Ιωάννης, 24)Μαυρόγιαννης
Διονύσιος,

25)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

26)Μπαλαμπάνης
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Νικόλαος,

27)Μπούνιας

29)Νασιώτης

Χρήστος,

Θεόδωρος,

31)Πλατανιάς

28)Μπράμος

30)Πετρόπουλος

Παναγιώτης,

32)Ρήγας

Παναγιώτης,
Κωνσταντίνος,

Χρήστος,

33)

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 34)Σιαμπλής Δημήτριος, 35)Σύρμος
Γεώργιος , 36)Τογιοπούλου Αναστασία,

37)Υφαντής Νικόλαος,

38)Φαρμάκης Νεκτάριος, 39)Φωτόπουλος Τρύφων , 40)Χαροκόπος
Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

(δικαιολογημένα

απών),

Απόστολος,

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Ιωάννης

Παρασκευή,

Ευθυμίου

Βεργοπούλου

Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης

(δικαιολογημένα

απών),

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
Γεωργία, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (δικαιολογημένα απών),
Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών) και Τσόγκας Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης
Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης

στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν:

Ο

Πρόεδρος

του

Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος -Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος,
ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης, καθώς και ο
Αντιδήμαρχος κ.Παναγιώτης Γαζέτας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του
ιδίου Δήμου κ.Βραχάς Παναγιώτης και ο κ. Χρήστος Κολοβός, από το
Δήμο Δυτικής Αχαΐας ο κ. Αθανάσιος Ραυτακόπουλος, από το Σύλλογο
«ΤΟ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

ΤΟΥ

ΠΑΙΔΙΟΥ»

ο

Πρόεδρος

κ.Κώστας

Γιαννόπουλος, ο ταμίας του Δ.Σ κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος και το μέλος
κ.Ευαγγελία Μαλαμάκη, από το Χιονονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ο
κ. Λεωνίδας Σπυρόπουλος, από τη ΣΑΛΦΩ Α.Ε ο κ. Γεώργιος
Κινδύνης,ο Πρόεδρος ΤΕΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής, ο Πρόεδρος Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, ο Πρόεδρος Συλλόγου
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πολιτικών Μηχανικών κ. Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Φυτειών κ.
Ιωάννης

Φλωρόπουλος,

από

την

Ανεξάρτητη

Ανοιχτή

Κίνηση

Ανατολικής Αιγιάλειας ο κ. Κώστας Οικονόμου, ο κ. Δημήτρης
Παλαιολόγου και ο κ. Λεωνίδας Ξυλογιαννόπουλος, η Εκτελεστική
Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος
Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

κ. Δημήτριος

Καραβίδας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας, η Γενική
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ιωάννης Μέγκας , ο Προϊστάμενος της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Γυφτάκης,
η Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κ. Άλκηστις Σταθοπούλου , ο Επιστημονικός
Συνεργάτης

Γραφείου

Καραχάλιος,

λοιποί

Αντιπεριφερειάρχη
υπηρεσιακοί

Ηλείας

παράγοντες,

κ

Ευάγγελος

πολίτες

και

δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ.89/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 43ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλ/νίας με σύμβαση
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ARIEL,
λόγω μη κάλυψης μίας θέσης της ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωσης της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού
4

ΑΔΑ: Ω5ΔΡ7Λ6-ΞΚ5

Συντονισμού & Διοίκησης κ. Δημήτριο Δριβίλα, που είναι εισηγητής του
θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 81092/99/19-3-2019
γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
συνάδελφοι,

Κύριε

Περιφερειάρχη,

κυρίες

και

κύριοι

με το υπ’ αριθ. 72916/1627 / 7-3-2019 έγγραφό της, η Διεύθυνση
Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας μας
διαβίβασε την εισήγησή του Δ/ντή της , αναφορικά με Έγκριση
Πρόσληψης προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε.
Αιτωλ/νίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος ARIEL, λόγω μη κάλυψης μίας θέσης της ΣΜΕ 1/2018
Ανακοίνωσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Ειδικότερα ο Δ/ντής
Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλ/νίας,
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 8/τΑ΄/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 4314/2014, όπως
ισχύουν (ΦΕΚ 265/ Α΄/23-12-2014).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν (ΦΕΚ
206/ Α΄/8-10-1997).
4. Την αριθμ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος που απαγορεύεται η
με νόμο μονιμοποίηση ή μετατροπή των συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.
6. Την αριθμ. 3955/21-1-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών
«Προγραμματισμός
προσλήψεων
εκτάκτου
προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα
ΝΠΙΔ αυτών (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7)
7. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31/7/2015 Απόφαση Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ
5
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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 Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8. Την υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 Κ.Υ.Α. Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του
στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» » (ΦΕΚ
1099/τ.Β΄/19-4-2016).
9. Την υπ’ αριθ. 31/2018 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης
εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα
πλαίσια του προγράμματος Αδριατική-Ιόνιο ADRION» (ΑΔΑ:
ΩΠ9Λ7Λ6-ΝΕ1).
10.Το από 10-4-2018 εταιρικό συμφωνητικό (partnership agreement)
του έργου ARIEL, Interreg ADRION με κωδ. 278.
11.Το από 9-3-2018 συμφωνητικό (subsidy contract) μεταξύ του
επικεφαλής του έργου ARIEL και της Διαχειριστικής Αρχής του
προγράμματος.
12.Την υπ’ αριθ. 47/25-4-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας «Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου
προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων
μέσω
Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων (ΑΔΑ: 6ΤΡΒ7Λ6-461).
13.Το υπ’ αριθ. 87926/5-6-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με το οποίο
η 47/25-4-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου θεωρείται
εκτελεστή.
14.Την αριθμ. 55961/643/1-3-2017 (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9-3-2017
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
15.Την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
6
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Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
16.
Την αριθμ. 228/2018 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 1511-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε. έτους 2019.
17.Την αριθμ. 857/323/2-1-2019 (α/α απόφασης 363) απόφαση περί
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 45.838,00 ευρώ για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού
εξόδων του οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη του κόστους
της πρόσληψης προσωπικού και των υπερωριακών δαπανών της
ομάδας έργου του έργου ARIEL (ΑΔΑ: ΩΨΥΚ7Λ6-ΛΙ2).
18.Την αριθμ. ΣΜΕ 1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για
τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με συνολικά δύο
(2) άτομα για την υλοποίηση του προγράμματος ARIEL.
19.Το γεγονός ότι η θέση ΠΕ Βιολόγου της ανωτέρω Ανακοίνωσης
έμεινε κενή.
20.Το αριθμ. 36734/5066/13-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.
Αιτωλ/νίας για την επαναπροκήρυξη της θέσης ΠΕ Βιολόγου για
το πρόγραμμα ARIEL, το οποίο λήγει στις 31-12-2019.
21.Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκριθέντος έργου
από το υπό πρόσληψη προσωπικό δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Εισηγείτε,
Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ
Βιολόγου, λόγω μη κάλυψης της θέσης από την αριθμ. ΣΜΕ
1/2018 Ανακοίνωση της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για την υλοποίηση του
εγκριθέντος

έργου

συγχρηματοδοτούμενου

ARIEL

στο

πλαίσιο

του

διασυνοριακού/διακρατικού

προγράμματος Interreg –ADRION με έναρξη απασχόλησης την
ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχετικών διοικητικών διαδικασιών
και λήξη απασχόλησης την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που το έργο παραταθεί.
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Τα κύρια αντικείμενα απασχόλησης για το άτομο που θα συναφθεί
η σύμβαση μίσθωσης έργου είναι:
•
•
•

•

•
•
•

•

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου
Υποστήριξη για τη δημιουργία και υποβολή τεχνικών και
οικονομικών αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τεχνική
επιμέλεια παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου
Υποστήριξη στον συντονισμό / διοίκηση της Ομάδας Έργου για
την ορθή υλοποίηση των δράσεων και των παραδοτέων του έργου,
που εντάσσονται στα καθήκοντα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ως συμμετέχοντα / επικεφαλής Εταίρου
Υποστήριξη στον συντονισμό / υποστήριξη της Τοπικής Ομάδας
Φορέων, οργάνωση και υλοποίηση των προγραμματισμένων
συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας για την ορθή υλοποίηση
δράσεων έργου, καταγραφή πρακτικών των προγραμματισμένων
συναντήσεων
Υποστήριξη
στην
παρακολούθηση
χρονοδιαγραμμάτων,
προϋπολογισμού, ποιοτικό έλεγχο
Υποστήριξη στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας /
διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας
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 Δυτικής Ελλάδας, προετοιμασία αναγκαίου υλικού
Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης

Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν για την ως άνω πρόσληψη είναι
εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 01.071/9919.01.1286 και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό έτους 2019.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ
Βιολόγου, λόγω μη κάλυψης της θέσης από την αριθμ. ΣΜΕ
1/2018 Ανακοίνωση της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για την υλοποίηση του
εγκριθέντος

έργου

συγχρηματοδοτούμενου

ARIEL

στο

πλαίσιο

του

διασυνοριακού/διακρατικού

προγράμματος Interreg –ADRION με έναρξη απασχόλησης την
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ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχετικών διοικητικών διαδικασιών
και λήξη απασχόλησης την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που το έργο παραταθεί.
Τα κύρια αντικείμενα απασχόλησης για το άτομο που θα συναφθεί
η σύμβαση μίσθωσης έργου είναι:
•
•
•

•

•
•
•

•

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου
Υποστήριξη για τη δημιουργία και υποβολή τεχνικών και
οικονομικών αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τεχνική
επιμέλεια παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου
Υποστήριξη στον συντονισμό / διοίκηση της Ομάδας Έργου για
την ορθή υλοποίηση των δράσεων και των παραδοτέων του έργου,
που εντάσσονται στα καθήκοντα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ως συμμετέχοντα / επικεφαλής Εταίρου
Υποστήριξη στον συντονισμό / υποστήριξη της Τοπικής Ομάδας
Φορέων, οργάνωση και υλοποίηση των προγραμματισμένων
συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας για την ορθή υλοποίηση
δράσεων έργου, καταγραφή πρακτικών των προγραμματισμένων
συναντήσεων
Υποστήριξη
στην
παρακολούθηση
χρονοδιαγραμμάτων,
προϋπολογισμού, ποιοτικό έλεγχο
Υποστήριξη στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας /
διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας
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 Δυτικής Ελλάδας, προετοιμασία αναγκαίου υλικού
Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης

Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν για την ως άνω πρόσληψη είναι
εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 01.071/9919.01.1286 και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό έτους 2019».
Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ιωάννα Κάνιστρα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1)
ατόμου ΠΕ Βιολόγου, λόγω μη κάλυψης της θέσης από την αριθμ.
ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωση της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για την υλοποίηση
του

εγκριθέντος

έργου

ARIEL

συγχρηματοδοτούμενου

στο

πλαίσιο

του

διασυνοριακού/διακρατικού

προγράμματος Interreg –ADRION με έναρξη απασχόλησης την
ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχετικών διοικητικών διαδικασιών
και λήξη απασχόλησης την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που το έργο παραταθεί.
Τα κύρια αντικείμενα απασχόλησης για το άτομο που θα συναφθεί
η σύμβαση μίσθωσης έργου είναι:
•
•
•

•

•
•
•

•

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου
Υποστήριξη για τη δημιουργία και υποβολή τεχνικών και
οικονομικών αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τεχνική
επιμέλεια παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου
Υποστήριξη στον συντονισμό / διοίκηση της Ομάδας Έργου για
την ορθή υλοποίηση των δράσεων και των παραδοτέων του έργου,
που εντάσσονται στα καθήκοντα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ως συμμετέχοντα / επικεφαλής Εταίρου
Υποστήριξη στον συντονισμό / υποστήριξη της Τοπικής Ομάδας
Φορέων, οργάνωση και υλοποίηση των προγραμματισμένων
συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας για την ορθή υλοποίηση
δράσεων έργου, καταγραφή πρακτικών των προγραμματισμένων
συναντήσεων
Υποστήριξη
στην
παρακολούθηση
χρονοδιαγραμμάτων,
προϋπολογισμού, ποιοτικό έλεγχο
Υποστήριξη στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας /
διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας
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 Δυτικής Ελλάδας, προετοιμασία αναγκαίου υλικού
Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης

Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν για την ως άνω πρόσληψη είναι
εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 01.071/9919.01.1286 και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό έτους 2019
----------------------------------------------------------------------------------------
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Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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