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          Στο Ευπάλιο του Δήμου Δωρίδος, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00 πμ το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του Δημαρχείου του Ευπαλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
16156 / 54 / 22.01.2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους 
κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  3ο  
Η.Δ. 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to 
Manage environmental risks - Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη 
διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM» το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».         

Εισηγητής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, 
Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. 
Θεμιστοκλής  Χειμάρας 

 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Ευστάθιο Κάππο, Περιφερειακό Σύμβουλο με 
τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη 
Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την 
τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα 
συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το 
οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από 
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο 
κ. Ευστάθιος Κάππος αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 1η Τακτική Συνεδρίαση. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
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 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης   √ 14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος   √ 15 Γκλέτσος Απόστολος   √ 
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος   √ 
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα  √ 18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος  √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος   √ 
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης   √ 
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 19 12 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 14 6 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα τρεις (33), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα Μπακάρα. Στη 
συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης  τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο 
Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλή  Χειμάρα,  ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  
με αριθμ πρωτ.  Α.Π./ΔΙΑΠ/ Οικ. 101/12593/17.01.2019 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
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ΣΧΕΤ. 
1. Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα “H2020-SC5-2016-2017”, Άξονας 

SC5-08-2017: Large-scale demonstrators on nature-based solutions for hydro-
meteorological risk reduction. 

2. Την συμμετοχή της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης έργου 
με τίτλο “ OPERANDUM ”.  

3. Το από 27-03-2018 έγγραφο του Διευθυντή της Μονάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, OPERATIONS, H2020 
Environment & Resources» κου Arnoldas MILUKAS για την έγκριση του έργου.  

4. Την υπ αριθμ'  245/23-07-2018, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας που αφορά την έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου. 

5. Την µε αρ. πρωτ. οικ. ......./.............  Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για 
Συγκρότηση Ομάδας για το έργο με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions 
to Manage environmental risks - Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη 
διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM» το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και 
άλλες διατάξεις, άρθρο 6 Συβάσεις µίσθωσης έργου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

7. Την υπ αρ 3449/5-2-2018 Εγκύκλιος της Γεν. ∆/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ∆/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέμα: 
προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ) 

 
Με τα (3) & (4) σχετικά εγκρίθηκε και υλοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 
Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage 
environmental risks - Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση 
περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM» το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα «HORIZON 2020» 
 Ο στόχος του Έργου είναι η μείωση των υδρομετεωρολογικών κινδύνων σε επιλεγμένες 
περιοχές μέσω συνεργαζόμενων, αναπτυγμένων, δοκιμασμένων και αποδεδειγμένα καινοτόμων 
υβριδικών λύσεων περιβαλλοντικά αποδεκτών με γνώμονα τη φύση, καθώς επίσης και η 
προώθηση της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Στόχο επίσης του Έργου αποτελεί και η παροχή 
επιστημονικών στοιχείων για τη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών στον προγραμματισμό και 
σχεδιασμό μελλοντικών έργων, με βάση καινοτόμες συμμετοχικές διαδικασίες. Σε όλες τις 
δράσεις του, το Έργο αποσκοπεί και προσβλέπει σε ένα πολλαπλό επίπεδο εμπλοκής των 
ενδιαφερομένων μερών και συμπεριλαμβάνει φορείς τόσο από την τοπική κοινότητα όσο και από 
διεθνή δίκτυα, προκειμένου να επιτύχει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή των εφαρμοζόμενων 
περιβαλλοντικών επεμβάσεων. 
 Το Έργο θα απαντήσει στις υφιστάμενες προκλήσεις των λύσεων αντιμετώπισης 
υδρομετεωρολογικών φαινομένων, μέσω ενός συγκεκριμένου πλάνου εργασίας και μιας 
διατομεακής ομάδας συνεργατών που αποτελείται από 22 Ευρωπαίους και 4 μη Ευρωπαίους 
εταίρους και συνδυασμό δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στους χώρους της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της αγοράς και της πολιτικής. Οι ακαδημαϊκοί εταίροι θα καταγράψουν την 
εφαρμοστικότητα και αποδοτικότητα των λύσεων με γνώμονα τη φύση σε πραγματικές συνθήκες 
και για την αντιμετώπιση μεγάλου εύρους κινδύνων, ενώ θα υπολογίσουν ενεργά τα ενδεχόμενα 
ρίσκα αλλά και τις επιπτώσεις σε επίπεδο κοινωνίας. Οι ΜΜΕ θα συνεισφέρουν με την 
τεχνογνωσία τους στην εκμετάλλευση της αγοράς και στον σχεδιασμό λύσεων κοντά στις 
απαιτήσεις της. Αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι του πολιτικού τομέα θα δράσουν ως κύριοι εκφραστές 
των μεθοδολογιών που θα οδηγήσουν σε μια δραστική στροφή ως προς την εκμετάλλευση 
λύσεων με γνώμονα τη φύση σε μίκρο και μέσο επίπεδο. 
 Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο φορέας «ALMA MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITA DI BOLOGNA», ενώ συμμετέχουν συνολικά 26 εταίροι:  
 

 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA 
 ILMATIETEEN LAITOS  
 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT  
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 HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT ZENTRUM FUR MATERIAL- UND 
KUSTENFORSCHUNG GMB 

 KENTRO KAINOTOMON TECHNOLOGION AE  
 UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN 
 UNIVERSITY OF SURREY  
 UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION -

UNESCO 
 LUONNONVARAKESKUS  
 OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
 THE GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY  
 RINA CONSULTING SPA  
 CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA  
 UNIVERSITY OF GLASGOW  
 PERIFEREIA STEREAS ELLADAS  
 PNO CONSULTANTS BV  
 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA 

DELL'EMILIA-ROMAGNA 
 SWECO GMBH  
 NATURALEA CONSERVACIO, SL  
 KAJO SRO  
 DUBLIN CITY COUNCIL  
 FONDAZIONE CENTRO EUROMEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 THE UNIVERSITY OF HONG KONG 
 COLD AND ARID REGIONS ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING RESEARCH 

INSTITUTE 
 UNIVERSITY OF THE SUNSHINE COAST 
 INSTITUTE OF REMOTE SENSING AND DIGITAL EARTH - CHINESE ACADEMY OF 

SCIENCE 
 
Προϋπολογισμός Έργου: 14.696.501,68€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα ΗΟRΙΖΟΝ 2020. 
 Διάρκεια : Η διάρκεια του είναι σαρανταοχτώ (48) μήνες από την ημερομηνία έναρξής του 
(1/7/2018) (λήξη 1/7/2022) 
 Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 405.218,75€. Από το 
Πλαίσιο ΗΟRΙΖΟΝ 2020 θα αντληθεί το σύνολο του προαναφερθέντος ποσού 
 Με την (5) Σχετική Απόφαση έχει συγκροτηθεί Ομάδα έργου από υπηρεσιακά στελέχη της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου, ως προς το 
σύνολο των δράσεων, αναγκών και υποχρεώσεων της Περιφέρειας ως εταίρου του έργου. Για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, έχει προβλεφθεί αντίστοιχο ποσό ανθρωποωρών στο 
τεχνικό δελτίο του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, και έπειτα από τη σχετική πρόβλεψη κατά τα (6) και 
(7) σχετικά για την πρόσληψη προσωπικού µε σύβαση μίσθωσης έργου σε Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, κρίνεται αναγκαία η απασχόληση  
προσωπικού τριών ατόμων και συγκεκριμένα: 
 

 ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 
44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 
4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) (Ειδικότητας Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 
Φυσικών Πόρων - με ποινή αποκλεισμού) κατόχου μελετητικού πτυχίου Α΄ Τάξης 
στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)  με εμπειρία επί συναφών γνωστικών 
αντικειμένων κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο 
(τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) , με αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής ή γαλλικής 
γλώσσας επιπέδου C2 (γραπτό και προφορικό). Η ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος 
θα βαθμολογηθεί επιπλέον. 

 ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ –Μηχανικών σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 
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44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 
4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών - με ποινή 
αποκλεισμού) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην  μελέτη, επίβλεψη και σύνταξη 
τεχνικών μελετών  έργων (ιδιωτικών ή δημοσίων) κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο (τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) με 
αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (γραπτό και προφορικό).Η 
ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος θα βαθμολογηθεί επιπλέον. 

 ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 
44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 
4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) (Ειδικότητας Γεωλόγων - με ποινή 
αποκλεισμού)  κατόχου μελετητικού πτυχίου Α΄ Τάξης στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές, 
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και έρευνες) και  Α΄ Τάξης στην κατηγορία 
27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)  με  εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών 
καθώς και γεωτεχνικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών ερευνών και μελετών και στην 
επίβλεψη κατασκευής κτιριακών έργων και έργων υποδομής κατόχου μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο (τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) , 
με αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (γραπτό και 
προφορικό). Η ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος θα βαθμολογηθεί επιπλέον 

 
            Αντικείμενο της εργασίας του επιστημονικού αυτού προσωπικού θα είναι α) η συνδρομή 
του με αντίστοιχα παραδοτέα (που θα ζητούνται κάθε φορά που κρίνεται ανάγκη κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος) από την Ομάδα Παρακολούθησης και Υλοποίησης του έργου. β) 
η οργάνωση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, γ) η προετοιμασία και 
υποβολή των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου, δ) η οργάνωση και υλοποίηση συναντήσεων στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό, ε) η διαμόρφωση και οριστικοποίηση της περιφερειακής 
στρατηγικής και του τελικού σχεδίου δράσης του έργου καθώς και στ) όλα τα θέματα που 
σχετίζονται µε το έργο εν γένει και τις λοιπές ανάγκες του Προγράμματος που σχετίζονται µε τη 
διαχείριση αυτού και τα τελικά οικονομικά και λοιπά σχετικά παραδοτέα διαχείρισης βάσης 
δεδομένων, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, διασύνδεση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για 
μεταφορά τεχνογνωσίας των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών κ.α. 
 Η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιμη και προβλέπεται από τον προϋπολογισμό του 
ευρωπαϊκού έργου με τίτλο OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage 
environmental risks - Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση 
περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM»σύμφωνα µε το εγκεκριμένο τεχνικό 
δελτίο του έργου.  
 
 Κατόπιν αυτών,  

 
Εισηγούµαστε 

 
Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού με τίτλο OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage 
environmental risks - Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση 
περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM» και συγκεκριμένα:  

 
  ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 

39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 
44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 
4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) (Ειδικότητας Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 
Φυσικών Πόρων - με ποινή αποκλεισμού) κατόχου μελετητικού πτυχίου Α΄ Τάξης 
στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)  με εμπειρία επί συναφών γνωστικών 
αντικειμένων κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο 
(τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) , με αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής ή γαλλικής 
γλώσσας επιπέδου C2 (γραπτό και προφορικό). Η ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος 
θα βαθμολογηθεί επιπλέον. 

 ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ –Μηχανικών σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 
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44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 
4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών - με ποινή 
αποκλεισμού) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην  μελέτη, επίβλεψη και σύνταξη 
τεχνικών μελετών  έργων (ιδιωτικών ή δημοσίων) κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο (τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) με 
αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (γραπτό και προφορικό).Η 
ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος θα βαθμολογηθεί επιπλέον. 

 ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 
44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 
4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) (Ειδικότητας Γεωλόγων - με ποινή 
αποκλεισμού)  κατόχου μελετητικού πτυχίου Α΄ Τάξης στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές, 
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και έρευνες) και  Α΄ Τάξης στην κατηγορία 
27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)  με  εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών 
καθώς και γεωτεχνικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών ερευνών και μελετών και στην 
επίβλεψη κατασκευής κτιριακών έργων και έργων υποδομής κατόχου μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο (τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) , 
με αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (γραπτό και 
προφορικό). Η ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος θα βαθμολογηθεί επιπλέον. 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης 
έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο OPEn-air laboRAtories for 
Nature baseD solUtions to Manage environmental risks - Υπαίθρια εργαστήρια για 
λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων» και 
ακρωνύμιο «OPERANDUM» και συγκεκριμένα:  

 ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 
50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 
(185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) 
(Ειδικότητας Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων - με ποινή 
αποκλεισμού) κατόχου μελετητικού πτυχίου Α΄ Τάξης στην κατηγορία 27 
(Περιβαλλοντικές Μελέτες)  με εμπειρία επί συναφών γνωστικών 
αντικειμένων κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές 
αντικείμενο (τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) , με αποδεδειγμένη γνώση 
αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου C2 (γραπτό και προφορικό). Η 
ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος θα βαθμολογηθεί επιπλέον. 

 ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ –Μηχανικών σύμφωνα με το Π.Δ. 
50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 
(185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) 
(ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών - με ποινή αποκλεισμού) με 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην  μελέτη, επίβλεψη και σύνταξη τεχνικών 
μελετών  έργων (ιδιωτικών ή δημοσίων) κατόχου μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο (τουλάχιστον ενός έτους 
σπουδών) με αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 
(γραπτό και προφορικό).Η ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος θα 
βαθμολογηθεί επιπλέον. 

 ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών σύμφωνα με το Π.Δ. 
50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 
(185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) 
(Ειδικότητας Γεωλόγων - με ποινή αποκλεισμού)  κατόχου μελετητικού 
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πτυχίου Α΄ Τάξης στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και 
Γεωφυσικές Μελέτες και έρευνες) και  Α΄ Τάξης στην κατηγορία 27 
(Περιβαλλοντικές Μελέτες)  με  εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών 
μελετών καθώς και γεωτεχνικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών ερευνών 
και μελετών και στην επίβλεψη κατασκευής κτιριακών έργων και έργων 
υποδομής κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές 
αντικείμενο (τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) , με αποδεδειγμένη γνώση 
αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (γραπτό και προφορικό). Η 
ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος θα βαθμολογηθεί επιπλέον. 

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»   
Λευκό ψήφισε  ο Περιφερειακός Σύμβουλος  της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» , κ. Μιλτιάδης –Αναστάσιος Μέτσιος. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                          

 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ 
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