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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 4o  

«Πρόσληψη προσωπικού  ειδικότητας ΠΕ
Κτηνιάτρων  με  σύμβαση  εργασίας
Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου,
χρονικής διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος  με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, στη
Διεύθυνση  Κτηνιατρικής  Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης  και  στις
Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και
Κτηνιατρικής  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών
για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής
Πανώλης  των  χοίρων/αγριόχοιρων  στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 5η/ 27-04-2021
Αριθμ. Απόφασης 34/2021

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  27  Απριλίου  2021,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  10:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε  η  5η  συνεδρίαση του έτους  2021 «με τηλεδιάσκεψη» της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.  πρωτ.  οικ.
240659(326)/23-04-2021  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της  Επιτροπής κ.  Παρίση
Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα,  στις  23 Απριλίου
2021,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  δώδεκα  (12)  από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απών ήταν οι κ.κ. Τζηρίτης Δημήτριος και Χρυσομάλλης Νικόλαος
τακτικά μέλη της Επιτροπής.
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ         
2.ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό 

μέλος)
3.ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
4.ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος)
5.ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  (τακτικό 

μέλος)
6.ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
7.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8.ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
9.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)

1. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό 
μέλος)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail :   persymb@pkm.gov.gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 9Ρ8Ε7ΛΛ-00Θ



10. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
11. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
12. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος)

         Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Μυρωνίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει
«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των  διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ.
1  του  άρθρου  167  του  ν.  3852/2010  (Α’ 87),  είτε  διά  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.». 

Ο Πρόεδρος εισήγαγε το  4ο θέμα της  Ημερήσιας Διάταξης:  «Πρόσληψη προσωπικού
ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου,  χρονικής διάρκειας μέχρι  ένα (1)  έτος  με  δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης,  στη  Διεύθυνση  Κτηνιατρικής  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών  για την πρόληψη
εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.» και  έδωσε το λόγο στην  αρμόδια εισηγήτρια  κα.  Φιλιππιάδου
Μαγδαληνή Περιφερειακή Σύμβουλο της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Η κα. Φιλιππιάδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ οικ. 216958(5505)/15-
04-2021  εισήγηση  του  Τμήματος  Ανθρωπίνου  Δυναμικού,  της  Διεύθυνσης  Ανθρώπινου
Δυναμικού  και   Διαχείρισης  Ποιότητας,  της  Γενικής  Δ/νσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  &
Λειτουργίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής.

«Έχοντας υπόψη :
1.Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 164 , όπως   ισχύει.

   2.Τις διατάξεις  του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/2010) όπως
τροποποιήθηκε  με  την   αριθμ.  81320+77909/01-12-2016  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/2016) και ισχύει.
3.Την  αριθμ.  169/23-09-2029  (ΑΔΑ:Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου   Κεντρικής
Μακεδονίας «Σύσταση  και  εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

4.Την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ2482/3-9-2019  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας:  «Περί  ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών και  ανάθεσης τομέων ευθύνης».  (ΦΕΚ 708/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019),  όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει.

   5.Την αριθμ. οικ.570607(7712)/12-9-2019 απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3475/τ.Β΄/16-9-2019),όπως  ισχύει.
6. Την  αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./178/19416/24-11-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου
2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
7.Την αριθμ.  3025/355910/21-12-2020 κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης  και  Τροφίμων και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων : «΄Εγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη
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εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης  του
ζωϊκού  κεφαλαίου  της  χώρας  (διερεύνηση,  πρόληψη,  επιτήρηση,  έλεγχος,  εκρίζωση,  έκτακτες  επεμβάσεις)  στο
πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2021» (ΦΕΚ 5731/τ.Β΄/2020) .
8.  Την  αριθμ.  222/35108/04-02-2021  (ΑΔΑ:  ΨΟΒΗ4653ΠΓ-ΝΕΠ)  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΣΤΟ  ΟΡΘΟ  απόφαση  του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :«Έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται  από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που 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 2021».
9.Την αριθμ.  2278/85773/29-3-2021  (ΑΔΑ :6ΙΑΞ4653ΠΓ-Ν0Ρ) απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων: «Κατανομή προσωπικού, για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων
και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου στη Χώρα». 
10.Το  γεγονός  ότι  με  την  ανωτέρω  υπουργική  απόφαση  κατανεμήθηκαν   στη  Διεύθυνση  Κτηνιατρικής
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού και στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων  Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών   από δύο (2) άτομα
ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού  τα οποία θα εργασθούν  για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των
χοίρων/αγριόχοιρων στις αντίστοιχες περιοχές της Μητροπολιτικής/ Περιφερειακής Ενότητας .

    11.  Την ανάγκη  λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των
χοίρων/αγριόχοιρων, της διασφάλισης της υγείας των ζώων και  προστασίας του ζωϊκού κεφαλαίου  από το εν λόγω
νόσημα στις  περιοχές αρμοδιότητας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και  το γεγονός ότι το εν λόγω Πρόγραμμα
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 

    
   Εισηγούμαι

        Την  πρόσληψη   εννέα (9)  συνολικά ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων  [ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΠΕ
Κτηνιάτρων  στη  Διεύθυνση  Κτηνιατρικής  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  και  από   δύο  (2)  άτομα
ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων  στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ημαθίας,  Κιλκίς,  Πέλλας  και   Σερρών  ]  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  για  χρονικό
διάστημα  ενός (1) έτους  με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης  έως το τέλος του προγράμματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει.

     Τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  θα ορισθούν με την Ανακοίνωση  Πρόσληψης, σύμφωνα με τις
ανάγκες του Προγράμματος  και κατόπιν έγκρισής τους από το ΑΣΕΠ.

       Σύμφωνα  :
  α)  με την αριθμ.  πρωτ.  206920(5493)/13-4-2021  Βεβαίωση  του Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και

Ταμειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης  Οικονομικού  Π.Κ.Μ. στον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους
2021,  που ψηφίστηκε με την αρ. 69/2020   απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,  υπάρχει  πίστωση 22.000,00€  στον φορέα 01.071 και στον Κ.Α. «9473 Επενδύσεις Υπουργείου Γεωργίας -
Μισθοδοσία εποχικού προσωπικού ΔΑΟΚ»  για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ
Κτηνιατρικού που θα απασχοληθεί  στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μ.Ε..Θ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου  για χρονικό  διάστημα μέχρι  ένα  (1)  έτος  και  με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  παράτασης  της
σύμβασης  έως το τέλος του Προγράμματος, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής δράσεων πρόληψης-ελέγχου της
Αφρικανικής  Πανώλης  των  χοίρων  έτους  2021.  Σύμφωνα  με  την  αρ.  πρωτ.  222/35108/4-2-2021
(ΑΔΑ:ΨΟΒΗ4653ΠΓ-ΝΕΠ) ΄Εγκριση κατανομής και διάθεσης ποσού για τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού
από το ΥΠ.Α.Α.Τ. Ανάλογες πιστώσεις θα δεσμευθούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση
που η σύμβαση λήξει μετά την 31-12-2021.

   β) με την αριθμ. πρωτ. 204897(1971)/8-4-2021 Βεβαίωση  του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής  και Ταμειακής
Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας  στον
Προϋπολογισμό  της  Π.Ε.  Ημαθίας  του  οικονομικού  έτους  2021  που  ψηφίστηκε  με  την  αρ.  69/2020  (ΑΔΑ:
ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ)  και  τροποποιήθηκε  με  την  αρ.  15/10-03-2021(ΑΔΑ:ΩΔ847ΛΛ-1ΗΣ)  απόφαση  Περιφερειακού
Συμβουλίου  εντός  του  έτους  2021,  υπάρχουν  πιστώσεις  ύψους  44.000,00  €  στον  φορέα  071 και  στον  Κ.Α.Ε
9473.1.01,  για την κάλυψη μισθοδοσίας δυο (2) ατόμων με ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος,  οι  οποίοι  θα εργασθούν για την εφαρμογή του προγράμματος,
«Πρόληψη  εισόδου  της  αφρικανικής  πανώλης  των  χοίρων  /αγριόχοιρων»,  για  τις  ανάγκες  του  Τμήματος
Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο. Κ της Π.Ε. Ημαθίας. 

  γ) με την αριθμ. πρωτ. 208191(1515)/12-4-2021 Βεβαίωση  του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής  και Ταμειακής
Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών για την πρόσληψη δυο (2) ατόμων διάρκειας ενός (1)
έτους  με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  παράτασης  μέχρι  τη  λήξη  του  προγράμματος,  με  σύμβαση  Ι.Δ.Ο.Χ  (ΠΕ
Κτηνιάτρων)  της  Π.Ε.  Κιλκίς  για  το  έτος  2021,  για  την  υλοποίηση  προγράμματος  «Ελέγχου  της  Αφρικανικής
Πανώλης των Χοίρων»  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ του προϋπολογισμού: α) Στον ΦΟΡΕΑ 071 και
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ΚΑΕ  9473.1.01  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2021  με  τίτλο  «Επενδύσεις  Υπουργείου  Γεωργίας  –
Μισθοδοσία εποχικού προσωπικού ΔΑΟΚ» συνολικού ποσού 44.000,00 €.

  δ) με την αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 207860(1657)/8-4-2021  Βεβαίωση  του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής  και
Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Υποδιεύθυνσης  Οικονομικού  και  Ανθρώπινων  Πόρων  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Πέλλας στον προϋπολογισμό της ΠΚΜ-Π.Ε. Πέλλας οικονομικού έτους 2021 που ψηφίστηκε με την αρ.69/2020
(ΑΔΑ:ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με  δυνατότητα  τροποποίησης του εντός του έτους
2021,  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η αριθμ. 1944/30-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(ΑΔΑ:6ΛΟΑ7ΛΛ-8ΜΡ) στον φορέα 071 και  ΚΑΕ : 9473.1.01 «Επενδύσεις Υπουργείου Γεωργίας - Μισθοδοσία
εποχικού προσωπικού ΔΑΟΚ»  ποσού 44.000,00 ευρώ   για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας   για πρόσληψη
2 (δύο)  ατόμων ειδικότητας  ΠΕ Κτηνιατρικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για
χρονικό διάστημα μέχρι  (1) ένα έτος με  δυνατότητα  ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης  έως το τέλος του
Προγράμματος, που θα εργασθούν για την πρόληψη εισόδου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων /αγριόχοιρων,
για να απασχοληθούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Πέλλας της
ΠΚΜ

   ε)  με  την  αριθμ.215171(2142)/13-4-2021 Βεβαίωση  του Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής
Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την
κάλυψη  της  δαπάνης  μισθοδοσίας  του προσωπικού ειδικότητας  ΠΕ Κτηνιάτρων ,  που θα προσληφθεί  για  την
πλήρωση 2 θέσεων ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης
έως το τέλος του προγράμματος εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων /αγριόχοιρων ,το έτος 2021 έχει
προβλεφθεί πίστωση στον φορέα 071 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Π.Δ.Ε.)» και  ΚΑΕ
9473.1 «Επενδύσεις Υπουργείου Γεωργίας - Μισθοδοσία εποχικού προσωπικού ΔΑΟΚ», πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων ΣΑΕ 082/2 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ποσό 44.000,00 ( σαράντα τεσσάρων
χιλιάδων €) . Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους , μετά
την εγγραφή των ανάλογων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε και την έκδοση υπουργικής απόφασης περί έγκρισης διάθεσης
και κατανομής των απαιτούμενων πιστώσεων της ΣΑΕ 082/2 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

Η κ. Αποστολίδου Χαρίκλεια και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής τοποθετήθηκαν γραπτά ως εξής:
Θα υπερψηφίσουμε, αλλά επιμένουμε ότι αντί για θέσεις ορισμένου χρόνου θα πρέπει να

προκηρυχθούν θέσεις αορίστου χρόνου, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες, πάγιες και διαρκείς.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016.

γ) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των τακτικών  και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

ε)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

ζ)  την  εκ της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
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αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

η)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

θ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  77440/13.11.2020  (ΑΔΑ:  Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  “Λειτουργία  συλλογικών  οργάνων των περιφερειών  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  περιορισμού  της  διασποράς  του  Covid  19  και  κατά  το
διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”

ι) την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει  την  πρόσληψη εννέα (9)  συνολικά ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων  [ένα

(1) άτομο ειδικότητας  ΠΕ Κτηνιάτρων στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης και από  δύο (2) άτομα  ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων  στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων   Ημαθίας,  Κιλκίς,  Πέλλας  και
Σερρών] με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα  ενός
(1)  έτους   με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  παράτασης  της  σύμβασης   έως  το  τέλος  του
προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως
ισχύει.

Τα  απαραίτητα  τυπικά  και  ουσιαστικά  προσόντα  θα  ορισθούν  με  την  Ανακοίνωση
Πρόσληψης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Προγράμματος  και κατόπιν έγκρισής τους από το
ΑΣΕΠ.

  Σύμφωνα:
 α)  με  την  αριθμ.  πρωτ.  206920(5493)/13-4-2021  Βεβαίωση   του  Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστικής  και Ταμειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης  Οικονομικού  Π.Κ.Μ.
στον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2021,  που ψηφίστηκε με την αρ. 69/2020
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  υπάρχει  πίστωση
22.000,00€  στον φορέα 01.071 και στον Κ.Α.  «9473 Επενδύσεις  Υπουργείου  Γεωργίας -
Μισθοδοσία εποχικού προσωπικού ΔΑΟΚ»  για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας  ενός (1)
ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού που θα απασχοληθεί στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μ.Ε..Θ
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1)
έτος  και  με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  παράτασης  της  σύμβασης   έως  το  τέλος  του
Προγράμματος,  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  και  εφαρμογής  δράσεων  πρόληψης-ελέγχου  της
Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων έτους 2021. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 222/35108/4-2-
2021 (ΑΔΑ:ΨΟΒΗ4653ΠΓ-ΝΕΠ) ΄Εγκριση κατανομής και διάθεσης ποσού για τη μισθοδοσία
του εν λόγω προσωπικού από το ΥΠ.Α.Α.Τ.  Ανάλογες πιστώσεις θα δεσμευθούν και στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31-12-
2021.

   β)  με  την  αριθμ.  πρωτ.  204897(1971)/8-4-2021  Βεβαίωση   του  Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής  και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και
Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας  στον Προϋπολογισμό της Π.Ε.
Ημαθίας του οικονομικού έτους 2021 που ψηφίστηκε με την αρ. 69/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΝΡ7ΛΛ-
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Τ5Λ)  και  τροποποιήθηκε  με  την  αρ.  15/10-03-2021(ΑΔΑ:ΩΔ847ΛΛ-1ΗΣ)  απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου εντός του έτους 2021, υπάρχουν πιστώσεις ύψους 44.000,00 €
στον φορέα 071 και στον Κ.Α.Ε 9473.1.01,  για την κάλυψη μισθοδοσίας δυο (2) ατόμων με
ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για
χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης
έως  το  τέλος  του  προγράμματος,  οι  οποίοι  θα  εργασθούν  για  την  εφαρμογή  του
προγράμματος, «Πρόληψη εισόδου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων /αγριόχοιρων», για
τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο. Κ της Π.Ε. Ημαθίας. 

  γ)  με  την  αριθμ.  πρωτ.  208191(1515)/12-4-2021  Βεβαίωση   του  Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής  και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και
Ανθρώπινων  Πόρων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κιλκίς  για  την  κάλυψη  της  δαπάνης
μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών για την πρόσληψη δυο (2) ατόμων διάρκειας ενός (1)
έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, με σύμβαση
Ι.Δ.Ο.Χ (ΠΕ Κτηνιάτρων) της Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2021, για την υλοποίηση προγράμματος
«Ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων»  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ
του  προϋπολογισμού:  α)  Στον  ΦΟΡΕΑ  071  και  ΚΑΕ  9473.1.01  του  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «Επενδύσεις Υπουργείου Γεωργίας – Μισθοδοσία εποχικού
προσωπικού ΔΑΟΚ» συνολικού ποσού 44.000,00 €.

  δ) με την αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 207860(1657)/8-4-2021  Βεβαίωση  του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής  και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και
Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στον προϋπολογισμό της ΠΚΜ-Π.Ε.
Πέλλας  οικονομικού  έτους  2021  που  ψηφίστηκε  με  την  αρ.69/2020  (ΑΔΑ:ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ)
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, με δυνατότητα τροποποίησης του εντός του έτους 2021,
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η αριθμ. 1944/30-3-2021 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης  (ΑΔΑ:6ΛΟΑ7ΛΛ-8ΜΡ)  στον  φορέα  071  και   ΚΑΕ  :  9473.1.01  «Επενδύσεις
Υπουργείου Γεωργίας - Μισθοδοσία εποχικού προσωπικού ΔΑΟΚ»  ποσού 44.000,00 ευρώ
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας   για πρόσληψη 2 (δύο)  ατόμων ειδικότητας  ΠΕ
Κτηνιατρικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό
διάστημα μέχρι (1) ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το
τέλος  του  Προγράμματος,  που  θα  εργασθούν  για  την  πρόληψη  εισόδου  της  αφρικανικής
πανώλης  των  χοίρων  /αγριόχοιρων,  για  να  απασχοληθούν  στη  Διεύθυνση  Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Πέλλας της ΠΚΜ

   ε) με την αριθμ.215171(2142)/13-4-2021 Βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστικής   και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Υποδιεύθυνσης  Οικονομικού  και  Ανθρώπινων
Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του
προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, που θα προσληφθεί για την πλήρωση 2 θέσεων
ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  ενός  έτους  με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  παράτασης  της
σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων
/αγριόχοιρων  ,το  έτος  2021  έχει  προβλεφθεί  πίστωση  στον  φορέα  071  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Π.Δ.Ε.)» και  ΚΑΕ 9473.1 «Επενδύσεις Υπουργείου
Γεωργίας - Μισθοδοσία εποχικού προσωπικού ΔΑΟΚ», πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
ΣΑΕ 082/2 του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης  και  τροφίμων ποσό 44.000,00 (σαράντα
τεσσάρων  χιλιάδων  €).  Ανάλογες  πιστώσεις  θα  εγγραφούν  και  στον  προϋπολογισμό  του
επόμενου οικονομικού έτους, μετά την εγγραφή των ανάλογων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε και την
έκδοση υπουργικής  απόφασης  περί  έγκρισης  διάθεσης  και  κατανομής  των  απαιτούμενων
πιστώσεων της ΣΑΕ 082/2 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως.

         Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
           

                                   

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                         Μυρωνίδου Ελένη
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