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Αριθ.Αποφ. 633/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21
21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/160153/889/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Σελίδα 1 από 4

ΑΔΑ: ΨΦΥ97Λ6-ΖΧ4
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, για ένα (1) έτος, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας της Π.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση των αναγκών του προγράμματος εμβολιασμού κατά της
οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/150594/2049/25-05-2022 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. κα Σαλμά Μαρίας / Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Αιτ/νιας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προσωπικού, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 8 7 / τ . Α/7 - 6-2 0 1 0), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα αυτές του
άρθρου 65 , όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 20Α του άρθρου
10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129 / τ. Α΄/17-10-15).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» , όπως
έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύει, το οποίο μας κοινοποιήθηκε με την αριθ. 2/1000018/0026/30-122016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Την αριθ.
248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 4309/τ. Β΄/30-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση
των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019, ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019−2023.
7. Την αριθμ. 9406/191/13.01.2022 (ΦΕΚ 27/20-01-2022/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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8. Την αριθμ. 9405/190/13.01.2022 (ΦΕΚ 141/20.01.2022/τ.Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Π.Δ.Ε
9. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193 /14-01-2022 (ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την αριθ. 71/2021 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 22-12-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου , με
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε. έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3).
11. Τις διατάξεις των άρθρων 37 - 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
12. Την αριθμ. 508/334378/24-11-2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού στο πλαίσιο
εφαρμογής ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων για το έτος 2022.
13. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ/2/223/5-1-2022 έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/03 (άρθρο 2, παρ. 1), «Έγκριση
κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 σε Υπηρεσίες και
Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
14. Την αριθμ. 86/23929/28-01-2022 «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 2022».
15. Την αριθμ. 105429/6479/17-05-2022 της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., για την
ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης ενός Κτηνιάτρου ΠΕ ΙΔΟΧ στη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας για την αντιμετώπιση των αναγκών του
προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, στον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας έτους 2022.
Σας γνωρίζουμε ότι:
Απαιτείται η πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων για την κάλυψη των αναγκών του
προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του
προγράμματος.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:
την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο του προγράμματος
εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών. Το εν λόγω προσωπικό, ένας κτηνίατρος, θα
προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν, και τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
θα ορισθούν με την Ανακοίνωση πρόσληψης, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και κατόπιν έγκρισής
της από το ΑΣΕΠ.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Αιτωλ/νιας της Π.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση των αναγκών του προγράμματος εμβολιασμού κατά της
οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν.
Τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα ορισθούν με την Ανακοίνωση πρόσληψης,
σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και κατόπιν έγκρισής της από το ΑΣΕΠ.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος
ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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