
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
 
 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ .Μ.Ε 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ  ΕΡΓΩΝ : WASTE RREACT - Integrated waste management 

facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border 

activities», InClust – «Local Clusters & Social Enterprises Incubators In The Fields Of 

Culture/Tourism & Folk Tradition»,   «SAVE WATER - Improving water management and 

supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» και   «Targeted ACTIons 

for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL 

assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area», του προγράμματος 

του INTERREG IPA CBC Programme Greece – Albania 2014-2020 

 

ΠINAKE ΚΑΣΑΣΑΞΗ: Προκριθζντων και Απορριπτζων για την πρόςληψη τεςςάρων (04) 

ατόμων με ςφναψη φμβαςησ Μίςθωςησ Ζργου , διάρκειασ πζντε μηνϊν, για την 

υλοποίηςη των πραξεων «WASTE RREACT - Integrated waste management facilities for 

boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities »,  InClust – 

«Local Clusters & Social Enterprises Incubators In The Fields Of Culture/Tourism & Folk 

Tradition»,   «SAVE WATER - Improving water management and supply infrastructure via 

smart technologies, policies and tools» και   «Targeted ACTIons for the preservation, 

rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging 

TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area», του προγράμματοσ του INTERREG IPA CBC 

Programme Greece – Albania 2014-2020, με Φορζα Τλοποίηςησ την Π.Ι.Ν.  

τη Κζρκυρα ςτα Γραφεία τησ Δ/νςησ Διοικητικοφ-Οικονομικοφ τησ Περιφζρειασ Ιονίων 

Νήςων αμάρα 13 , ςήμερα την 5η του μηνόσ Ιανουαρίου του 2021 ημζρα τησ εβδομάδασ 

Σρίτη και ϊρα 11:00 ςυνήλθαν ςε ςυνεδρίαςη οι κάτωθι υπογράφοντεσ:  

1. κορδίλησ Κωνςταντίνοσ , τακτικό μζλοσ  

2. Λαναρά Γεωργία, τακτικό μζλοσ  

3. Γκορίτςασ Αθανάςιοσ, τακτικό μζλοσ  

που αποτελοφν την Επιτροπή Επιλογήσ Ζκτακτου Προςωπικοφ, με ςφναψη φμβαςησ 

Μίςθωςησ Ζργου, για την υλοποίηςη των ζργων «WASTE RREACT - Integrated waste 

management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-

border activities »,  InClust – «Local Clusters & Social Enterprises Incubators In The Fields Of 

Culture/Tourism & Folk Tradition»,   «SAVE WATER - Improving water management and 

supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» και   «Targeted ACTIons for 

the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets 

encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area», του προγράμματοσ του 

INTERREG IPA CBC Programme Greece – Albania 2014-2020 , η οποία ςυςτάθηκε με την 

αριθ. 1152-53/16-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ20Τ7ΛΕ-Α1) Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, 

Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων .  



Άρχιςε η ςχετική διαδικαςία και αφοφ ζγινε αναλυτική ανάγνωςη και εξζταςη των 

αιτήςεων που ζχουν υποβληθεί ςυντάχθηκαν οι παρακάτω πίνακεσ :  

 

 

1. Δυο ( 2 ) ατόμων ειδικότητασ ΠΕ Διοικητικοφ – Οικονομικοφ για την ΠΕ Κζρκυρασ 

α. Τπζβαλαν αιτήςεισ οι :  

β. Προκρίνονται οι δυο ( 2 ): 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο 

1. ΜΤΡΣΩ ΑΛΕΞΑΚΘ 

2. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΔΘ 

2. Ζνα ( 1 ) άτομο ειδικότητασ ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ για την ΠΕ Λευκαδασ 

α. Τπζβαλαν αιτήςεισ οι :  

 

β. Προκρίνεται ο ζνασ ( 1 )  

Α/Α Ονοματεπϊνυμο 

1. ΠΤΡΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΘ 

  

3.  Ζνα ( 1 ) άτομο ειδικότητασ ΠΕ/ΣΕ  Πληροφορικήσ για την ΠΕ Ηάκυνθου 

α. Τπζβαλαν αιτήςεισ οι :  

 

β. Προκρίνεται ο ζνασ ( 1 )  

Α/Α Ονοματεπϊνυμο 

1. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΠΟΣΩΝΘ 

  

 

Με δεδομζνο ότι δεν υπήρχαν άλλεσ αιτήςεισ ενδιαφερομζνων, παρά μόνο για όςεσ θζςεισ 

προκηρφχθηκαν, η επιτροπή ζκρινε ότι δεν απαιτείται να γίνει η διαδικαςία τησ προφορικήσ 

ςυνζντευξησ και δεν απορρίπτεται κανζνασ. 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Αρ. Πρωτ. Ειςερχομζνου 

1. ΜΤΡΣΩ ΑΛΕΞΑΚΘ 96780/37402/09-12-2020 

2. ΙΩΑΝΝΕΣΑ ΠΑΝΔΘ 97696/37768/11-12-2020 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Αρ. Πρωτ. Ειςερχομζνου 

1. ΠΤΡΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΘ 97919/37810/14-12-2020 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Αρ. Πρωτ. Ειςερχομζνου 

1. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΠΟΣΩΝΘ 102565/17707/31-12-2020 



Θ αίτηςη του κ Μποτϊνη είχε υποβληθεί ςτην Ηάκυνθο και εκ παραδρομήσ δεν είχε 

πρωτοκολληθεί ςτον προβλεπόμενο χρόνο. Λόγω ελλείψεωσ ενδιαφερομζνων γίνεται 

δεκτή. 

ε πίςτωςη , ςυντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπωσ ακολουθεί :  

Θ Επιτροπή Επιλογήσ Προςωπικοφ 

1. κορδίλη Κωνςταντίνο , τακτικό μζλοσ  

2. Λαναρά Γεωργία, τακτικό μζλοσ  

3. Γκορίτςα Αθανάςιο, τακτικό μζλοσ  


