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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ: 150 / 15-05-2019 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Στα Ιωάννινα σήµερα, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης 

Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.), µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. 

Ιωάννη Π. ∆εκόλη. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Θέµα: Έγκριση του από 14/5/2019 Πρακτικού της Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 

πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού 

προϋπολογισµού 11.600 € για την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη της Ένωσης 

Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου MeDInno, το οποίο έχει 

ενταχθεί στο Πρόγραµµα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έχοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αρ. πρωτ. 198 /16/04/2019 Ανακοίνωσης της Ένωσης Μετακινούµενων 

Κτηνοτρόφων Ηπείρου για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού προϋπολογισµού 11.600 € για την τεχνική και 

επιστηµονική υποστήριξη της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου για την 

υλοποίηση του έργου MeDInno, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Συνεργασίας 

«Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

2. την επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής για την κατάρτιση πίνακα πρόσληψης 

προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού 

προϋπολογισµού 11.600 € για την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη της Ένωσης 

Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου MeDInno, το οποίο 

έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», µε την 

οποία η Πρόεδρος υποβάλλει συνηµµένα Πρακτικό της Επιτροπής στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο  

 

Αποφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το από 14/5/2019 Πρακτικό για την κατάρτιση πίνακα πρόσληψης προσωπικού µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού προϋπολογισµού 11.600 

€ για την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων 

Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου MeDInno, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα 

Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» 
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2. Αποφασίζει οµόφωνα την πρόσληψη του κ. Τσακανίκα Γεώργιου του Πέτρου µε Α∆Τ ΑΙ 

810519 και ΑΦΜ: 066964252 µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

συνολικού προϋπολογισµού 11.600 € για την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη της 

Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου MeDInno, 

το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-

2020». 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος η συνεδρίαση έληξε. 

Στα Ιωάννινα, συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

              

                                   ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
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Ιωάννινα, 14/5/2019 

 

Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

για την κατάρτιση πίνακα πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου συνολικού προϋπολογισµού 11.600 € για την τεχνική και επιστηµονική 

υποστήριξη της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου 

MeDInno, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 

2014-2020» 

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00 π.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα της 

Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Χαριλάου Τρικούπη 38, 3ος όροφος, ΤΚ 453 32 

Ιωάννινα) η Επιτροπή, τα µέλη της οποίας έχουν οριστεί βάσει της υπ’ αρ. πρωτ 144/01-02-2019 

απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, 

προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τον πίνακα κατάταξης των 

υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 199 /18/04/2019 σχετικής ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. ∆ήµητρα Γκέλια (Πρόεδρος της Επιτροπής) 

2. Σοφία Μαχαίρα (Μέλος της Επιτροπής) 

3. Απόστολος Σπύρου (Μέλος της Επιτροπής) 

Αφού η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης προκειµένου να αποσφραγιστούν οι αιτήσεις των υποψηφίων και να ελεγχθούν τα 

επισυναπτόµενα σε αυτές δικαιολογητικά.  

Μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων η Επιτροπή κατάρτισε τους ακόλουθους τρεις (3) Πίνακες: 

� Πίνακας 1: Ονοµαστική κατάσταση (Περιλαµβάνει όλους τους υποψήφιους είτε πληρούν 

τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι) 

� Πίνακας 2: Πίνακας αποκλεισθέντων (Περιλαµβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν 

πληρούν κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της σχετικής ανακοίνωσης) 

� Πίνακας 3: Πίνακας Κατάταξης (Περιλαµβάνει όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα 

τυπικά κριτήρια της σχετικής ανακοίνωσης) 

Επισυνάπτονται οι ως άνω πίνακες 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε τρία αντίγραφα από όλα τα µέλη της Επιτροπής και 

παραδίδεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ώστε να κοινοποιηθεί, 

µετά την έγκρισή του µε σχετική απόφαση του στους συµµετέχοντες του ∆ιαγωνισµού. 

 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη της Επιτροπής 
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Πίνακας 1: Ονοµαστική κατάσταση 

Επώνυµο  Όνοµα Όνοµα Πατρός 

Τσακανίκας Γεώργιος Πέτρος 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη της Επιτροπής 

  

 

 

Πίνακας 2: Πίνακας αποκλεισθέντων 

Επώνυµο  Όνοµα Όνοµα Πατρός Αιτιολογία 

- - - - 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη της Επιτροπής 
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Πίνακας 3: Πίνακας Κατάταξης 

Επώνυµο  Όνοµα Όνοµα 

Πατρός 

Κριτήριο Σύνολο 

Βαθµολογίας Β.1.1. Γενικά 

Προσόντα  

Β1.2. Ειδικά 

απαιτούµενα 

προσόντα 

Β1.3. Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα 

Εκπαίδευση 

και εµπειρία 

στο σχεδιασµό, 

εφαρµογή και 

επιθεώρηση 

Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης 

Ποιότητας και 

Ασφάλειας 

Τροφίµων (ΕΝ 

ISO9001:2008, 

ΕΝ ISO 

22000:2005). 

Εµπειρία σε 

ποιοτικό και 

µικροβιολογικός 

έλεγχος 

τροφίµων 

Εµπειρία στην 

εκπόνηση 

µελετών 

διαχείρισης 

ζωικών 

υποπροϊόντων 

και αποβλήτων 

κτηνοτροφικών 

µονάδων 

Συνέντευξη 

Τσακανίκας Γεώργιος Πέτρος ΝΑΙ ΝΑΙ 600 120 10 200 930 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη της Επιτροπής 

  

 

 

 


