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ΘΕΜΑ :

Έγκριση αιτήματος, για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση
ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
α) με κάλυψη δαπάνης από ΚΑΠ β) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Σχετ:α) Η αριθμ. πρωτ. οικ. 7057/25/2/2015 εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β)Το αριθμ. πρωτ. 4051/2183/25/02/2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελ/σου,Δυτ. Ελλάδας &Ιονίου.
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) Την αριθμ. 53-6/21-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων
Νήσων για έγκριση πρόσληψης πέντε(5) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ως εξής :
ενός (1) ατόμου για τις υπηρεσίες της ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, τριών(3) ατόμων για τις
υπηρεσίες ΠΕ Λευκάδος και τέλος ενός (1) ατόμου για τις υπηρεσίες ΠΕ
Κεφαλληνίας –Ιθάκης, όπως καταγράφονται στους συνημμένους πίνακες ανά
Περιφερειακή Ενότητα.
Επίσης την αριθμ 53-6/21-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ιονίων Νήσων για έγκριση πρόσληψης οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι οκτώ μηνών ως εξής : τριών (3 )
ατόμων για ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, δύο(2) ατόμων για την ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, δύο(2)
ατόμων για την ΠΕ Κεφαλληνίας-Ιθάκης, και τέλος ένα(1)άτομο για την ΠΕ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ, σύμφωνα και με τους επισυναπτόμενους πίνακες ανά Περιφερειακή
Ενότητα για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το έτος 2015 .
β) Βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό της ΠΙΝ, οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και θα
εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στο προϋπολογισμό του επομένου έτους,
σε περίπτωση που οι συμβάσεις θα λήγουν μετά την 31-12-2015.
γ) Βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό της ΠΙΝ (κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ) οι σχετικές πιστώσεις
για το τρέχον έτος, καθώς και θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στο
προϋπολογισμό του επομένου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις θα λήγουν
μετά την 31-12-2015.
δ) Συμπληρωμένο τον Πίνακα Β:
 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου από τον προϋπολογισμό της ΠΙΝ
 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων.
και παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την έγκριση του
αιτήματος πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου:
α) πέντε (5) ατόμων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8(οκτώ) μηνών, ανά Περιφερειακή Ενότητα
με επισυναπτόμενο πίνακα ανά κλάδο και ειδικότητα.
β) οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
οκτώ μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανά
Περιφερειακή Ενότητα με επισυναπτόμενο πίνακα ανά κλάδο και ειδικότητα:
Αναλυτικά οι τίτλοι έργων:.
«FOODING – Αξιοποίηση των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων προς όφελος
της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των Ιταλικών και Ελληνικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων» (Φορέας 01072 ΚΑΕ 9.4.5.9.01.005.014.016.001).
«EPA: Περιβαλλοντικά πάρκα» (Φορέας 01072 ΚΑΕ 9.4.5.9.01.005.014.014.001)
«BIG - Βελτίωση της διοίκησης, διαχείρισης και βιωσιμότητας των αγροτικών
και παραθαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και συνδρομή στην εφαρμογή
των οδηγιών NATURA 2000 στην Ελλάδα και Ιταλία» (Φορέας 01072 ΚΑΕ
9.4.5.9.01.005.014.017.001).
«NO BARRIER:ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ» (Φορέας 01072 ΚΑΕ
9.4.5.9.01.005.014.005.001)
«INTRA: Εισαγωγή καινοτομιών στα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα
προκειμένου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» (Φορέας
01072 ΚΑΕ 9.4.5.9.01.005.014.013.001).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
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