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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 ΠΡΟΣ: Οριζόμενα μέλη 
Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ
Τ.Κ. : 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνο : 24613 52610
e-mail : info@pdm.gov.gr

Θέμα: Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αποτίμηση της αξίας των 
θανατοθέντων με ευθανασία γουνοφόρων ζώων  που έχουν προσβληθεί από τον ιό covid 
-19 και την αποζημίωση των επιχειρήσεων εκτροφής τους.   

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη για την αποτίμηση της αξίας των θανατοθέντων με ευθανασία γουνοφόρων ζώων  
που έχουν προσβληθεί από τον ιό covid -19 και την αποζημίωση των επιχειρήσεων εκτροφής 
τους .
4. Το με αρ.πρωτ.164674/16-11-2020 έγγραφό μας περί ορισμού μελών για την σύσταση και 
συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας
5. Το από 16/11/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο μας γνωστοποιούνται τα οριζόμενα μέλη 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας την αποτίμηση της αξίας των θανατοθέντων 
με ευθανασία γουνοφόρων ζώων  που έχουν προσβληθεί από τον ιό covid -19 και την 
αποζημίωση των επιχειρήσεων εκτροφής τους αποτελούμενους από τους:

1. Άμπα Βασίλειο, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης 

2. Δαδαμόγια Αικατερίνη, Περιφερειακή Σύμβουλο αρμόδια για θέματα κτηνοτροφίας

3. Ηλιάδη Σωκράτη, ΠΕ Κτηνιάτρων, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Κτηνιατρικής Έδρα 

4. Μιχαλόπουλο Αναστάσιο, Πρόεδρο επιχειρήσεων εκτροφής γουνοφόρων ζώων 

5. Τσαούση Παναγιώτη, εκπρόσωπο της εταιρείας ΜΑΒΙΖ Α.Ε..

6. Σπυρόπουλο Κων/νο, εκπρόσωπο των σφαγέων και εκδορέων γουνοφόρων ζώων
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Β. Ο ρόλος της ανωτέρω ομάδας θα είναι η κατάθεση εμπεριστατωμένου υπομνήματος προς 
την Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να διαβιβαστεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
στην αρμόδια για το εν λόγω θέμα Δ/νση του Υ.Π.Α.Α.Τ.

Γ. Αντικείμενο της εν λόγω Ομάδας θα είναι:
Η αποτίμηση της αξίας των θανατοθέντων με ευθανασία γουνοφόρων ζώων  που έχουν 
προσβληθεί από τον ιό covid -19 και την αποζημίωση των επιχειρήσεων εκτροφής τους 

Δ. Λοιπά θέματα λειτουργίας:

 Πρόεδρος της Ομάδας ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης .
 Η ομάδα θα συνεδριάζει μετά από Πρόσκληση του Προέδρου της.

 Η ομάδα θα αποτελείται από τα τακτικά μέλη αλλά δύναται να συμμετέχουν και έκτακτα 
μέλη (χωρίς δικαίωμα ψήφου), μετά από πρόσκληση του προέδρου. 

 Με απόφαση Περιφερειάρχη δύναται να τροποποιείται η συγκρότηση της ομάδας ως 
προς τον αριθμό και τη σύνθεσή του.

                                                                                                
                                                             O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

                                                                 Γεώργιος Κασαπίδης
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