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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 22-12-2017

Αριθ.Πρωτ.: 352442/660
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού &
Διοίκησης
κ. Δημ. Δριβίλα
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 208/21-12-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 352384 / 683/14-12-2017 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ. Δημ.
Δριβίλα

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 208/21-12-2017 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης
μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος για την κάλυψη αναγκών στην
εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών
Νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Περιφερειών της Χώρας»
και παρακαλούμε για τις

περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 21-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 354696/664/15-122017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα
και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5)Αυγέρης Σάββας, 6)Βεργοπούλου
Παρασκευή,
Αδαμαντία,

7)Δριβίλας
9)

Δημήτριος,

Κανέλλης

Γεώργιος,

8)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
10)Καπράλος

Σπυρίδων,

11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 13)Κολοβός
Ιωάννης,

14)Κοτσιλιάνος

Αναστασία,

16)Λύτρας

18)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,
Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

15)Κωνσταντοπούλου

17)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

19)Μπαλαμπάνης

Νικόλαος,

20)Μπούνιας Χρήστος, 21)Μπράμος Παναγιώτης, 22)Νασιώτης
Θεόδωρος,

23)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

24)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
26)Πλατανιάς

Παναγιώτης,

Γεωργία,

25)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,

27)Ρήγας

Χρήστος,

28)Σιαμπλής
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Δημήτριος,

29)Σύρμος

Γεώργιος

,

30)Σώκος

Ευθύμιος,

31)Τογιοπούλου Αναστασία, 32)Υφαντής Νικόλαος, 33)Φαρμάκης
Νεκτάριος, 34)Φωτόπουλος Τρύφων , 35)Χαμηλάκη Αικατερίνη,
36)Χαροκόπος Αντώνιος, 37)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 38)Χήνος
Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ,
Αρβανιτάκης

Ιωάννης

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα

(δικαιολογημένα

απών),

απών)

,

Γαβριηλίδης

Ευθυμίου

Απόστολος,

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης
Ευάγγελος

(δικαιολογημένα

απών),

Κατσανιώτης

Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών),
Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών) ,

Ανδρέας,

Κοκκινοβασίλης
Κοκκότη Γεωργία-

Αρετή (δικαιολογημένα απούσα), Κοτοπούλης Σπυρίδων, Κωσταριάς
Δημήτριος (δικαιολογημένα απών) και Τσόγκας Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος
Γεωργιόπουλος , ενώ απουσίαζε δικαιολογημένα καίτοι προσκλήθηκε η
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κα
Χριστίνα Σταρακά.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας
της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, η Γενική
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Γεωργία
Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Καραβίδας,

o

Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος

και
της

Υποδομών
Διεύθυνσης

κ.

Δημήτριος

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού κ. Λυκούργος Σταματελάτος, λοιποί υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 208/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 8ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση
Προγράμματος

του

για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών

Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων σε
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
Περιφερειών της Χώρας» , δίνοντας

το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη

Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ. Δημήτριο Δριβίλα, που
είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ.
352384 / 683/14-12-2017 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
με το υπ’ αριθ. 339405/4343 έγγραφό της, η Διεύθυνση Διοίκησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μας διαβίβασε την εισήγησή της, αναφορικά
με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος για
την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων
Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων σε υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειών της
Χώρας».
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
2. Τoν Οργανισμό της Π.Δ.Ε «υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου» (ΦΕΚ 4309/τ.Β/30-12-2016), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της υπ’
αριθ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και ιονίου» (ΦΕΚ 2953/τ.Β΄/29-8-2017).
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3.

Την υπ’ αριθ. 157/2016 (22η Συνεδρίαση στις 19.12.2016) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017. Η απόφαση αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό
5581/13.1.2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4.

Την υπ’ αριθ. 184/2017 (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017) απόφαση του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

Δυτικής

Ελλάδας

με την οποία εγκρίθηκε ο

Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
5. Την υπ’ αριθ. 55961/643/1-3-2017 (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/9-3-2017) απόφαση
Περιφερειάρχη

«Ορισμός

Αντιπεριφερειαρχών

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας».
6. Την υπ’ αριθ. 69923/876/14-3-2017 (ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/24-3-2017) απόφαση
Περιφερειάρχη

Δυτικής

Ελλάδας

«Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων

στους

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και
σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
7.

Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ.176Α’) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις

των

υπαλλήλων

του

Δημοσίου,

των

Οργανισμών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο.
του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
8.

Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 9 του νόμου
4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14.3.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα
με τις οποίες, για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του νόμου
2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ β΄ βαθμού και οι
επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280).

9. Τις διατάξεις της

παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ

28/τ.Α΄/3.3.1994) όπως ισχύει, με το οποίο ρυθμίζεται η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής των συμβασιούχων εργασίας ορισμένου χρόνου.
10. Τις διατάξεις του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.12.2009), στις οποίες
προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν θέματα πλήρωσης θέσεων τακτικού
προσωπικού, πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.
11. Το άρθρο 20 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237), σύμφωνα με το οποίο “Η πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6)
μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του
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άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας
αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου
υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης”.
12. Tην υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/20401/5-9-2017 Εγκριτική Απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280ΑΑ), όπως ισχύει.
13. Την παρ. 8 του άρθρ. 103 του Συντάγματος που απαγορεύεται η με νόμο
μονιμοποίηση ή μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή
συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.
14. Την υπ’ αριθ.10513/120632/14.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΕΥ6653ΠΓ-ΨΗ7) απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Κατανομή
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι
ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη αναγκών στην
εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών
Νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με την οποία κατανέμεται από ένα (1)
άτομο ΠΕ Κτηνιατρικού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, το οποίο θα εργαστεί αντίστοιχα ανά Περιφερειακή Ενότητα, για την
εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας. 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. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15.

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 332617/13414/28-11-2017 Βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικού – Δημοσιοοικονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί
πιστώσεων για την μισθοδοσία ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση ορισμένου χρόνου
για προγράμματα εμβολιασμού.

16.

Την ανάγκη λήψης μέτρων για τα ανωτέρω νοσήματα στην χωρική
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Προτείνει Την έγκριση πρόσληψης τριών (3) ΠΕ Κτηνιάτρων στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

(ένας

(1) ανά Περιφερειακή

Ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης σύμβασης έως το τέλος του Προγράμματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ
28/τ.Α΄/3.3.1994) όπως ισχύει, για την εφαρμογή του προγράμματος
εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.
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Η ετήσια δαπάνη της μισθοδοσίας του κάθε κτηνιάτρου ανέρχεται
συνολικά σε 19.700,00 € και αναλύεται σε 15.700 € στον ΚΑΕ 0342 και
4.000,00 € στον ΚΑΕ 0352. Βεβαιώνεται ότι το επόμενο έτος θα
εγγραφούν

ανάλογες

προϋπολογισμού

της

πιστώσεις
κάθε

με

άμεση

Περιφερειακής

αναμόρφωση

Ενότητας

μετά

του
την

επιχορήγηση των σχετικών κονδυλίων από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση πρόσληψης τριών (3) ΠΕ Κτηνιάτρων
Δυτικής

Ελλάδας

(ένας

(1)

ανά

στην Περιφέρεια

Περιφερειακή

Ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης σύμβασης έως το τέλος του Προγράμματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ
28/τ.Α΄/3.3.1994) όπως ισχύει, για την εφαρμογή του προγράμματος
εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.
Η ετήσια δαπάνη της μισθοδοσίας του κάθε κτηνιάτρου ανέρχεται
συνολικά σε 19.700,00 € και αναλύεται σε 15.700 € στον ΚΑΕ 0342 και
4.000,00 € στον ΚΑΕ 0352. Βεβαιώνεται ότι το επόμενο έτος θα
εγγραφούν

ανάλογες

προϋπολογισμού

της

πιστώσεις
κάθε

με

άμεση

Περιφερειακής

αναμόρφωση

Ενότητας

μετά

του
την

επιχορήγηση των σχετικών κονδυλίων από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, την πρόσληψη τριών (3) ΠΕ Κτηνιάτρων

στην

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ένας (1) ανά Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας)

με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης σύμβασης έως το τέλος του Προγράμματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του νόμου
2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3.3.1994) όπως ισχύει, για την εφαρμογή
του προγράμματος εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας.
Η ετήσια δαπάνη της μισθοδοσίας του κάθε κτηνιάτρου ανέρχεται
συνολικά σε 19.700,00 € και αναλύεται σε 15.700 € στον ΚΑΕ 0342
και 4.000,00 € στον ΚΑΕ 0352. Βεβαιώνεται ότι το επόμενο έτος θα
εγγραφούν

ανάλογες

πιστώσεις

με

άμεση

αναμόρφωση

προϋπολογισμού της κάθε Περιφερειακής Ενότητας

του

μετά την

επιχορήγηση των σχετικών κονδυλίων από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Κατά της απόφασης αυτής ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος που
υπερψήφισε δική του πρόταση.
------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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