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«Πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 
κάλυψη των αναγκών της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς για  την εφαρμογή 
του Προγράμματος  των 
Μεταδοτικών Σπογγωδών 
Εγκεφαλοπαθειών». 

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/24-03-2020 
Αριθμ. Απόφασης 32/2020 
 
  Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Οικ.  174192(186)/20-03-
2020  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια, προς όλα τα 

Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 20 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και της παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-
2020). 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν από τα  δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής τα δεκατρία (13). Απών ήταν ο κ. Άγγελος Αγγελίδης (τακτικό μέλος). 

 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ          

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό 
μέλος) 
3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
4.  ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)  
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (τακτικό μέλος) 
6. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  (τακτικό μέλος)  
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)  
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)  
9. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος) 
11.  ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)  
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)  
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος)  

1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ((τακτικό 
μέλος) 

 

 

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

Γεωτεχνικών βαθμού Α. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας 13 εκ των 14 μελών, ανέφερε ότι η 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «δια περιφοράς», όπως 
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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 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των 

αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 

Ενότητας Κιλκίς για  την εφαρμογή του Προγράμματος  των Μεταδοτικών Σπογγωδών 

Εγκεφαλοπαθειών». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ. 154560(895)/10-03-2020 

εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, της Υποδιεύθυνσης 

Οικονομικού - Ανθ. Πόρων Π.Ε. Κιλκίς, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Οργάνωσης και 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. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης" (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει. 

3. Τις   αριθ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/2016), με τις οποίες  εγκρίθηκε η τροποποίησή 
του  Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ.Α΄/2010). 

4. Την αριθ. οικ. 570607(7712)/12-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: 
"Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3475/τ.Β΄/16-09-2019. 

5. Την αριθ.169/23-09-2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
"Σύσταση και εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 
του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει" (ΑΔΑ:Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ). 

6. Την αριθ. 1605/49848/13-2-2020 (ΑΔΑ : ΨΘΚ34653ΠΓ-58Ρ) Απόφαση του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων "Κατανομή προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Περιφερειακών  Ενοτήτων  της Χώρας που 
δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή του Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών 
Εγκεφαλοπαθειών", σύμφωνα με την οποία κατανέμεται ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων 
στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για την 
εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος 

7. Την υπ΄αριθμ. SANTE/VP/2020/EL/SI2.823601 απόφαση επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

8. Την υπ' αριθμ. 3425/330848/18-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4738/20-12-2019) απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: "Έγκριση 
δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών 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" 

9. 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 εποχικών ή άλλων  περιοδικών ή 
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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 2020" εγκρίθηκε και 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 με κωδικό έργου 
2019ΣΕ08220010 της ΣΑΕ082/2 

10. Την αριθ. 147/23079/22-01-2020 (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 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 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. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./5/30800/13-01-2020 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/06 
(αρ.2, παρ.1) με θέμα: "Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης πέντε (5) ατόμων 
ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης για το Πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών - 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

12. Την αριθ. 120536(657)/21-02-2020  βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και 
Ταμειακής Διαχείρισης  Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, σύμφωνα με την οποία έγιναν οι 
απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή πιστώσεων στον φορέα 071 και στον ΚΑΕ 9473.1.01 
για την κάλυψη της μισθοδοσίας ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων που θα απασχοληθεί  
στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  διάρκειας ενός (1) έτους για την 
εφαρμογή του ανωτέρω  Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων στην Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς 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.2190/1994, όπως ισχύει για την κάλυψη αναγκών  στο Πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών 

Εγκεφαλοπαθειών.». 

 Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής: 
 Οι κ.κ. Γ. Ζέρβας και Χ. Αποστολίδου τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ανέφεραν: Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ, κατανοώντας τις έκτακτες συνθήκες, αλλά θα θέλαμε να 
καταγραφεί και η πάγια θέση της παράταξης ότι θα πρέπει να επιδιώκεται η εξασφάλιση 
μόνιμων οργανικών θέσεων Κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση ασθενειών ζώων, αντί ετήσιων 
συμβάσεων. 
 
 Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής: 
Ψηφίζουμε ΝΑΙ. Θέλουμε όμως να σημειώσουμε πως θεωρούμε  ότι οι συμβάσεις  αυτές 1 
έτους, με δυνατότητα παράτασης ως το τέλος του προγράμματος, είναι ανεπαρκέστατες σε 
σχέση με τις πάγιες και διαρκείς μεγάλες ανάγκες. Όταν γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με αίτημα 
της ίδιας της υπηρεσίας από το 2016 είναι τουλάχιστο για 46 θέσεις μόνιμων κτηνιάτρων στο 
σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων. Όταν πρόκειται για την κάλυψη αναγκών της 
Περιφέρειας με το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο της χώρας και όπου ουσιαστικά η στελέχωση 
των κτηνιατρικών υπηρεσιών είναι ανεπαρκέστατη.  Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό 
της Ημαθίας όπου 3 μόνιμοι μόνο κτηνίατροι καλούνται να καλύψουν μια περιοχή με πλήθος 
κτηνοτροφικών μονάδων και το μεγαλύτερο βιομηχανικών σφαγείων των Βαλκανίων. Η 
πλήρης στελέχωση  των υπηρεσιών με   τον αριθμό των κτηνιάτρων που η υπηρεσία έχει 
προτείνει με μόνιμο προσωπικό θα ήταν πραγματικά ουσιαστική συμβολή, στους 
βιοπαλαιστές  κτηνοτρόφους για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου  τους, στην 
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διασφάλιση  της παραγωγής υγιεινών και ποιοτικών τροφίμων ζωικής προέλευσης, στην 
προστασία της δημόσιας υγείας. Η ουσιαστική διεκδίκηση της κάλυψης αυτών των θέσεων 
από την πλευρά της διοίκησης που δεν υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια θα ήταν η υπεύθυνη και 
παραγωγική στάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος και δεν υπάρχει.  Αντί βέβαια των 
μεγαλόστομων κενών περιεχομένου διακηρύξεων για στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Και 
φυσικά αντί των αυταρχικών πρακτικών με τις οποίες αντιμετωπίζει και εκδικητικά τιμωρεί 
κτηνιάτρους που απλώς ζητούν  εξηγήσεις για τις μετακινήσεις τους εκτός περιφερειακής 
ενότητας που υπηρετούν, χωρίς να αρνούνται υπηρεσία. Επαναφέρουμε με την ευκαιρία το 
αίτημά μας  που το έχουμε διατυπώσει με προηγούμενη ευκαιρία για να δοθούν  έστω τώρα 
σαφείς απαντήσεις, στο ερώτημά μας που αφορά τον συνολικό  αριθμό κτηνιάτρων που 
έχουν προσληφθεί με αυτά τα προγράμματα  τα τελευταία χρόνια και για  πόσους 
εργαζόμενους από αυτούς έγινε χρήση της δυνατότητας παράτασης ανανέωσης της 
σύμβασης τους ως το τέλος του προγράμματος με βάση  την παρ.3 του άρθρου 21 του 
ν.2190/1994 και με ποια κριτήρια έγινε η δεν έγινε αυτή. 
 

  Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις 
τοποθετήσεις των Μελών της Επιτροπής της και έχοντας υπόψη: 

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

β) 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 

γ) 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” . 

δ) 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”. 

 
 
 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
 Εγκρίνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων στην Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς 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.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την 
κάλυψη αναγκών  στο Πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών. 

 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως:                

       
                                                                                                       Ο Πρόεδρος  της                                                                                              
                                                                                            Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                 
 

            
 
 
                                                                                                  Παρίσης Μπίλλιας  

Η Γραμματέας 

 

 
Ελένη Μυρωνίδου 
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		2020-03-24T13:40:25+0200
	Athens




