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          Στη Λαμία, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία),  κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.204915/507/19-9-2017 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 8η 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 9ο  

H.Δ. 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο ''Regional CreativeIndustries Alliance'' Συμμαχία 
περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων - Πρόγραμμα Interreg. – Από τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες στις βέλτιστες πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 
Βιομηχανίας  με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» και ακρωνύμιο «RCIA»,  και 
συνολικό προϋπολογισμό 185.200,00 €, Κωδικός έργου 2017ΕΠ35620001 . 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης  Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας. 

 
 

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 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά,  Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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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 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
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 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
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  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 26 5 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τέσσερις (44), ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο 
Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 9ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη  Επιχειρηματικότητας, 
Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. οικ.199201/2060/12-9-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
 
 
ΣΧΕΤ. 
1. Η από 2-12-2016 έγκριση του Διευθυντή Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κουErwinSiweris για το έργο με τίτλο “RegionalCreativeIndustriesAlliance” του 
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προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE» 
2. Η υπ. αριθμ. 52828/9-5-2017 Συλλογική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 7Ξ07465ΧΙ8-Χ1Τ) - ΕΠ3562 ΤΡΟΠ. 0 Κατάρτιση 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με την Επιχορήγηση της Εθνικής 
Συμμετοχής του έργου RCIA με PGI01981 του INTEREG EUROPE της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και κωδικό 2017ΕΠ35620001 συνολικού ποσού ύψους 27,780,00 €. 

3. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου “RegionalCreativeIndustriesAlliance” του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE» 

4. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 60707/736/24-3-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
για Συγκρότηση Ομάδας για το έργο με τίτλο “RegionalCreativeIndustriesAlliance” - 
Συμμαχία Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων - Από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες στις 
βέλτιστες πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 
Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» και ακρωνύμιο ''RCIA'' 
Που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«INTERREG EUROPE» 

5. Τα αριθμ. 115658/1354/31-5-2017, 127849/1453/3-6-2017 έγγραφα της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού ΠρογραμματισμούΠ.Στ.Ε με θέμα Εγγραφή δύο έργων του 
Προγράμματος INTERREG στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 145500/1601/3-7-2017 έγγραφο αίτηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού για δέσμευση πίστωσης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της 
Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας   

7. Την με αριθμ. 1290/10 Ιουλίου 2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (αριθμ. πρακτικού 25, αριθμ. θέματος 63) (ΑΔΑ:ΩΣΦ07ΛΗ-ΠΨ9) 
έγκριση δέσμευσης πίστωσης & πληρωμή δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 
της Π.Ε Φθιώτιδας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (εδικός φορέας ΚΑΕ 
01.071.9919 ποσού 157.420,00 €) και (ΚΑΕ 01.071.9459 ποσού 27,780,00€) - Τίτλος 
έργου ''RegionalCreativeIndustriesAlliance'' Συμμαχία περιφερειακών Δημιουργικών 
Κλάδων - Πρόγραμμα Interreg. 

8. Την με αριθμ. 107/2017 (ΑΔΑ: 7ΘΙ87ΛΗ-ΦΟΩ) Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8/2017 
απόφασης του  Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στο 
συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
“INTERREG EUROPE”, με τίτλο « RegionalCreativeIndustriesAlliance-Συμμαχία 
Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων – Από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες 
πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με 
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας  » και ακρωνύμιο «RCIA». ως προς το 
σκέλος της εκχώρησης της αρμοδιότητας διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και παραμένει  
διαχειριστής του έργου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών 
της και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη πρόταση και την ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία. 

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

10. Την υπαρ 3948/6-2-2017 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 2017 στους ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.  

 
 
 Με την (1) Σχετική εγκρίθηκε και υλοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “RegionalCreativeIndustriesAlliance” του προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE»   
 Το πρόγραμμα Interreg Europe επικεντρώνεται σε τέσσερα θέματα πολιτικής, το 
καθένα από τα οποία αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και τα οποία είναι: η Έρευνα, 
τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, η Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η Οικονομία 
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χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τέλος το Περιβάλλον και 
αποτελεσματικότητα των πόρων. Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στις 
περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές καθώς επίσης και σε άλλους παράγοντες 
περιφερειακής σημασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη να ανταλλάσσουν πρακτικές και ιδέες 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων πολιτικών και έτσι να βρίσκουν λύσεις για 
τη βελτίωση των στρατηγικών τους προς όφελος πάντα των δικών τους πολιτών.  

Το RCIA, που αποτελεί στην ουσία κομμάτι του Interreg Europe και το πλήρες 
όνομα του οποίου είναι «REGIONAL CREATIVE INDUSTRIES ALLIANCE- Συμμαχία 
Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων -Από Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες πολιτικές 
Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» είναι το πρόγραμμα στο οποίο ένας εκ των εταίρων είναι 
και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα βασίζεται στην αναγνώριση του υψηλού βαθμού 
καινοτομίας των επιχειρήσεων που ανήκουν στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία 
και των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν για σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο με 
ταυτόχρονη οικονομική ανάπτυξη, αντιπροσωπεύοντας έναν από τους πιο δυναμικούς 
κλάδους σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Κύριο πλεονέκτημά τους αποτελεί η δυνατότητα 
παραγωγής οικονομικής δραστηριότητας η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά εντός του 
κλάδου αλλά αντιθέτως επεκτείνεται και σε παρακείμενους τομείς, στους οποίους η ζήτηση 
για σχετικές δεξιότητες αλλά και υπηρεσίες αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς.      

Εκτός αυτού, το πρόγραμμα RCIA μέσω δράσεων διαπεριφερειακής εκπαίδευσης 
περιφερειακών πολιτικών, φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο για τη βελτίωση 
των πολιτικών οι οποίες σχετίζονται με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αλλά και την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. Για το λόγο λοιπόν αυτό, το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα 
στοχεύει στην ενίσχυση των «δημιουργικών» ΜΜΕ με απώτερο σκοπό την επίτευξη 
μεγαλύτερης ανάπτυξης, στον επαναπροσδιορισμό του  Δημιουργικού Κλάδου ως 
«σύνδεσμο» καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας μεταξύ διαφορετικών τομέων, στην 
ενίσχυση της ελκυστικότητας και της καινοτομίας κάθε Πόλης, Περιφέρειας ή και Χώρας 
(μέσω της προσέλκυση ταλέντου, τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας στην 
εκάστοτε περιοχή) και στην τοποθέτηση του Δημιουργικού Κλάδου ως πυλώνα των 
πολιτικών που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα. Μέσω της ανταλλαγής άνω των 20 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο Interreg Europe και της 
ακόλουθης κεφαλαιοποίησης των συμπερασμάτων μέσα από το πρίσμα 8 Περιφερειακών 
Σχεδίων Δράσης, στόχο αποτελεί η αύξηση των συνεργιών μεταξύ των επιχειρήσεων που 
εντάσσονται στους Δημιουργικούς Κλάδους και των επιχειρήσεων της ευρύτερης 
οικονομίας, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και εντέλει σε 
νέα προϊόντα και λύσεις. 

Το πρόγραμμα Interreg Europe το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 359 
εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014 - 2020, εκ των οποίων 322,4 εκατομμύρια ευρώ 
για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων διαπεριφερειακής συνεργασίας που υλοποιούνται από 
εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15,3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τις πλατφόρμες μάθησης πολιτικής και   21,3 εκατ. 
ευρώ για παροχή τεχνικής βοήθειας.  
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στην 
καινοτομία, την εξωστρέφεια, αλλά και στην ανάδειξη της τόσο πλούσιας πολιτιστικής της 
κληρονομιάς, συμμετέχει στο RCIA και κατ’ επέκταση στο Interreg Europe και αποτελεί έναν 
εκ των εταίρων του προγράμματος. Άλλες χώρες που εκπροσωπούνται στο πρόγραμμα 
μέσω διαφόρων φορέων, δημοσίων η ιδιωτικών, είναι η Αυστρία, η Ρουμανία, η Δανία, η 
Ισπανία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Ιταλία, και η Λετονία. Η συνολική διάρκεια του 
προγράμματος είναι πέντε έτη (Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2021), ο συνολικός δε 
προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος του 1,877,333.00 ευρώ. 
 Το έργο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει συνολικό προϋπολογισμό 
185.200,00 €.  
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 Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe θα χρηματοδοτήσει το 85%, ήτοι ποσό 
157.420€ και το 15% ήτοι ποσό 27.780 €, θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ 3562 (εθνική 
συμμετοχή, αριθμ. 2σχετ). 
 
 Με την (4) 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 (9) και (10)σχετικά για την πρόσληψη προσωπικού µε 
σύβαση µμίσθωσης έργου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, κρίνεται αναγκαία η απασχόληση 
επιστημονικού προσωπικούδύο ατόμων και συγκεκριμένα: 
 ενός (1) ατόµου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (με ποινή αποκλεισμού) 
με εμπειρία επί συναφών γνωστικών αντικειμένων κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο (τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) , προϋπηρεσία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών σε υπηρεσίες του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, 
με αποδεδειγμένη γνώση γαλλικής γλώσσας επιπέδου C2 (γραπτό και προφορικό) και με 
αποδεδειγμένη εργασία τουλάχιστον ενός  (1) εξαμήνου σε Όργανα και Οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος θα βαθμολογηθεί επιπλέον. 
 ενός (1) ατόμου του κλάδου ΠΕ –Πληροφορικής- ειδικότητας Μηχανικών 
Πληροφορικής(με ποινή αποκλεισμού) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση, 
διαχείριση και συγγραφή προτάσεων για Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρηματοδότησης, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδων, στη διαχείριση βάσεων 
δεδομένων και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, κατόχου μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης (τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) ή διδακτορικού διπλώματος 
σε συναφές αντικείμενο με αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 (γραπτό 
και προφορικό) και με άριστηγνώσητωντεχνολογιών:EclispeIDE, Joomla CMS, LaTeX, 
Protégé-OWLeditor, MsOffice, MsVisio, MsProject. 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 οικονομικούαντικειμένου, γ) 
ηπροετοιμασία 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 όπως κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείρισης βάσης δεδομένων, 
δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, διασύνδεση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για μεταφορά 
τεχνογνωσίας των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικώνκ.α. 
 
 Η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιμη και προβλέπεται από τον προϋπολογισμό του 
ευρωπαϊκού έργου RCIA, σύμφωνα µε το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου.  

Κατόπιν αυτών,  
 

Εισηγούμαστε, 
 
 Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύβαση µμίσθωσης έργου στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού έργου «REGIONAL CREATIVE INDUSTRIES ALLIANCE- Συμμαχία 
Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων -Από Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες πολιτικές 
Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας»και συγκεκριμένα:  
Α) µία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία επί συναφών 
γνωστικών αντικειμένων κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές 
αντικείμενο, προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε υπηρεσίες του δημοσίου ή του 
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ευρύτερου δημοσίου τομέα, με αποδεδειγμένη γνώση γαλλικής γλώσσας επιπέδου C2 
(γραπτό και προφορικό) και με αποδεδειγμένη εργασία τουλάχιστον ενός  (1) εξαμήνου σε 
Όργανα και Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως περιεγράφηκε παραπάνω με 
έναρξη απασχόλησης την ημερομηνία υπογραφής της σύβασης, µετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών διοικητικών διαδικασιών, και µέχρι τη λήξη του έργου, µε δυνατότητα παράτασης 
σε περίπτωση που παραταθεί το έργο και 
Β) μία(1) θέση του κλάδου ΠΕ –Πληροφορικής- ειδικότητας Μηχανικών Πληροφορικής(με 
ποινή αποκλεισμού) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση και συγγραφή 
προτάσεων για Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, στο σχεδιασμό και 
ανάπτυξη ιστοσελίδων, στη διαχείριση βάσεων δεδομένων και στην ασφάλεια 
πληροφοριακών συστημάτων,κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (τουλάχιστον 
ενός έτους σπουδών) ή διδακτορικού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο με 
αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 (γραπτό και προφορικό) και με 
άριστηγνώσητωντεχνολογιών:EclispeIDE,1Joomla2CMS, LaTeX3, Protégé-OWLeditor4, 
MsOffice, MsVisio, MsProject. 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 σύβαση µμίσθωσης 
έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «REGIONAL CREATIVE INDUSTRIES 
ALLIANCE- Συμμαχία Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων -Από Ευρωπαϊκές 
οδηγίες στις βέλτιστες πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και 
Δημιουργικής Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας»και 
συγκεκριμένα:  
Α) µία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία επί συναφών 
γνωστικών αντικειμένων κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές 
αντικείμενο, προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε υπηρεσίες του δημοσίου ή 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με αποδεδειγμένη γνώση γαλλικής γλώσσας 
επιπέδου C2 (γραπτό και προφορικό) και με αποδεδειγμένη εργασία τουλάχιστον 
ενός  (1) εξαμήνου σε Όργανα και Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
περιγράφηκε παραπάνω με έναρξη απασχόλησης την ημερομηνία υπογραφής της 
σύβασης, µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, και µέχρι τη 
λήξη του έργου, µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που παραταθεί το έργο και 
Β) μία(1) θέση του κλάδου ΠΕ –Πληροφορικής- ειδικότητας Μηχανικών 
Πληροφορικής(με ποινή αποκλεισμού) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση, 
διαχείριση και συγγραφή προτάσεων για Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρηματοδότησης, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδων, στη διαχείριση βάσεων 
δεδομένων και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, κατόχου μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης (τουλάχιστον ενός έτους σπουδών) ή διδακτορικού 
διπλώματος σε συναφές αντικείμενο με αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας 
επιπέδου C2 (γραπτό και προφορικό) και με άριστη γνώση των 
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τεχνολογιών:EclispeIDE,5Joomla6CMS, LaTeX7, Protégé-OWLeditor8, MsOffice, 
MsVisio, MsProject. Η ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος θα βαθμολογηθεί 
επιπλέον. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας» και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή 
Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης. 

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

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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