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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ. 3/4 -3-2020  Πρακτικό   Συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και  αριθμ.95/2019 ανακήρυξη  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2019και 01/09-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας),  το οποίο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 
87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν,  συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ.  (Διοικητήριο β΄ 
όροφος),  στις τέσσερις  (4) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30870/ 535/27-

2-2020 Πρόσκλησης του  Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  

Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3.Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία3. Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10. Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος 
(Μάκης) 12. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 15.Καλούδης Βασίλειος 16.Σπυρέλης 
Μιχαήλ  17.Ματσίρας Χρήστος 18.Γκούμας Αχιλλέας 19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Γκίζα Ουρανία (Ράνια)  21.Ζάψας Γεώργιος 22.Σπέγγος 
Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 23.Κορωναίος Θεόδωρος 24.Νάνος Ευστάθιος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού 
Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής 
Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος  35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  36.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)  
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ. 1.Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Λέκκα Χριστίνα  και 3.Παππάς 
Δημήτριος (Τάκης), τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                                                                   
  
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και   Ανθούλα 
Κατηρτζίδη 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα  κ.λπ. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,   Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 

               
             Θέμα 5ο 

                                 ======== 
Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα  (1) έτος , με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης 
ως το τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών», της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Η98πείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  Συντονιστή 

Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

4. Την με αριθμ. πρωτ.20050/2848/21-2-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως κατατέθηκε στο 

Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 29518/504/25-2-2020)  (συνημμένα με α/α: 16 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα 

του Π.Σ.), στην οποία διαλαμβάνονται τα κάτωθι:  

« ΘΕΜΑ : «Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος,  με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος ¨Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των 
Βοοειδών¨  της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  ΠΕ Θεσπρωτίας » 

  
Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας  
έχοντας υπόψη: 
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1- Τις διατάξεις των άρθρων 244 παρ. 1 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010. 

2- Τις διατάξεις  του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για  την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν , σε συνδυασμό με τις διατάξεις  της παρ. 9 του άρθρου 25 του 
Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 54 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17  Α). 

3- Την  αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./4/30805/13-1-2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 (άρθρο 2, 
παρ.1) « Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τριάντα (30) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας 
ΙΔΟΧ διάρκειας ενός (1) έτους , με δυνατότητα ανανέωσης, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Χώρας, για το Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών –Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων». 

 
4- Την αριθμ.πρωτ.1328/39509/5-2-2020 (ΑΔΑ:6Ν9Η4653ΠΓ-561)  απόφαση του Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  με την 

οποία κατανεμήθηκε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου ένας (1) Κτηνίατρος  
(ΠΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα  ανανέωσης ή 
παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.2190/94 όπως ισχύει, 
για την  αντιμετώπιση  αναγκών στο Πρόγραμμα  του εμβολιασμού της Οζώδους 

      Δερματίτιδας των Βοοειδών. 
5- Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ)2016/2008 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2016 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον 

αφορά την Οζώδη Δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη. 
6- Την υπ΄αρίθμ. C(2019)8571FINAL/27-11-2019 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) της 27-11-2019 με την οποία παρατάθηκε η 

ισχύς της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ)2016/2008 έως 20 Απριλίου 2021.  
7- Την υπ’αρίθμ.3425/330848/18-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4738) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης  

και τροφίμων με θέμα «Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση 
πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών 
διατάξεων, για το έτος 2020».  

8- Την υπ΄αριθμ. 135006/24-12-2019 (ΑΔΑ:610Μ46ΜΤΛΡ-ΛΚ3) απόφαση του  Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την 
οποία το έργο «Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση πρόληψη, επιτήρηση, 
έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2020» 
εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2019 με κωδικό έργου 2019ΣΕ08220010 της ΣΑΕ082/2. 

9- Την υπ΄αρίθμ.130433/16-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4749) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 
«Τακτοποίηση πληρωμών δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020  και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». 

10-  Την υπ΄αρίθμ. 147/23079/22-1-2020 (ΑΔΑ:67ΑΕ4653ΠΓ-ΘΤΠ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα « 
Έγκριση , κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και 
τοποθετείται στις υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού πού προσλαμβάνεται από τις διευθύνσεις 
Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές , για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών , στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και 
των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2020». 

11-  Τις επιτακτικές ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσπρωτίας για την υλοποίηση του Προγράμματος 
εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών. 

Εισηγείται 
Την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορά την 

Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος,  με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των 
Βοοειδών»  της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  ΠΕ Θεσπρωτίας , με κάλυψη της δαπάνης η οποία θα   βαρύνει τις 
πιστώσεις της ΣΑΕ082/2 του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση » 

 
5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση: 3/11/4-3-2020) 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση (υπό στοιχ. 4), εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου,  με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος,  με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το 

τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών»  της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  ΠΕ 

Θεσπρωτίας , με κάλυψη της δαπάνης η οποία θα   βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ082/2 του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ με συγχρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή  Ένωση. 
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Σημειώνεται ότι: 

1. Οι παρατάξεις «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», ψήφισαν 
θετικά με την επισήμανση της αναγκαιότητας πρόσληψης μόνιμου προσωπικού,  για να μπορέσει κάποια στιγμή να οργανωθεί 
καλύτερα και η πρόληψη.  
 

2. Από την ψηφοφορία του θέματος, απουσίαζε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βλέτσας 

 

……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………  
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
         Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
Η Πρακτικογράφος                                                                     

Σταύρος Παργανάς 
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                          
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
 
Σακαρέλης Δημήτριος 

 
 
         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 

    
 Γκαμπρέλας Δημήτριος               

      
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 
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