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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πίνακας Θεμάτων - Αποφάσεων
2ης Συνεδρίασης (Τακτική) της  09ης  Φεβρουαρίου  2023.

Στη Λαμία, σήμερα Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10 : 00 π. μ. πραγματοποιήθηκε η                 
2η  Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2023, η οποία 
έλαβε χώρα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 24201/03.02.2023 
Πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Σπυρίδωνος Νικολάου,  και στην οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις από 30 
έως και  39 ως ακολούθως

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Νικολάου, ενημέρωσε το Σώμα για την ύπαρξη τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης  λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτών, τα οποία είναι:
Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που 
προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις) στις 09-07-2022 
στο Δήμο Σκύρου της Π.Ε. Εύβοιας και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας»
Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (16η κατάσταση).»
Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρόσληψης  στην  Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας Π.Στ.Ε. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 
έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω της παράτασης κήρυξης περιοχών 
της Π.Στ.Ε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας»
Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (17η κατάσταση).»
Κατόπιν της ανωτέρω ανακοίνωσης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα όπως αυτό με απόφασή του 
εγκρίνει την εισαγωγή των ανωτέρω τεσσάρων (4) θεμάτων  εκτός ημερήσιας διάταξης  προκειμένου να 
συζητηθούν  πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτών.
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Νικολάου
Απόφαση

30
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται την πρόταση του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνος Νικολάου  και εγκρίνει την 
εισαγωγή των ανωτέρω  τεσσάρων  (4), εκτός ημερήσιας διάταξης, θεμάτων  προκειμένου 
να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω  του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα αυτών.
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Λόγω απουσίας του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευβοίας, κ. Γεώργιου Κελαϊδίτη, το 1ο θέμα εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα   1ο

E.H.Δ.
Πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις) στις 09-07-2022 στο 
Δήμο Σκύρου της Π.Ε. Εύβοιας και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη της περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

31
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την πρόσληψη 
προσωπικού συνολικά έξι (6) ατόμων, των κάτωθι ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές 
βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 09-07-2022 στο Δήμο Σκύρου της Π.Ε. Εύβοιας, τα 
οποία είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη της παραπάνω περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας και την παράταση αυτής καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι 
λόγοι κήρυξης:

Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Διάρκεια σύμβασης

ΠΕ  Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) Δύο (2) 

ΠΕ Μηχανικών Δύο (2)

ΔΕ Οδηγών Δύο (2)

Οκτώ (8) μήνες

Οι ανωτέρω ειδικότητες κρίνονται αναγκαίες για την διαχείριση των συνεπειών (σύνταξη 
εκθέσεων, πινάκων και φακέλων), για την άμεση διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών με 
την συνδρομή στις μεταφορές προσωπικού, εξοπλισμού, βοηθητικού υλικού κλπ. καθώς και 
την αλληλογραφία με Υπουργεία, με συντονιστή Κρατικής Αρωγής κ.α..

Λόγω απουσίας του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Ηλία Σανίδα, το 2ο θέμα εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης,  εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα   2ο

E.H.Δ.
Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το 
σχολικό έτος 2022-2023 (16η κατάσταση).

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

32
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τις τροποποιήσεις -
συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων 
Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα 
με τον σχετικό πίνακα της εισήγησης, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης.  

Θέμα   3ο

E.H.Δ.
Έγκριση πρόσληψης  στην  Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε. προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για 
την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω της παράτασης κήρυξης περιοχών της Π.Στ.Ε 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

33
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την εκ νέου πρόσληψη 
ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας Π.Στ.Ε.(με έδρα τη Λαμία) , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης περιοχών 



της Π.Στ.Ε. σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021.   

Λόγω απουσίας του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Ηλία Σανίδα, το 4ο θέμα εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης,  εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα   4ο

E.H.Δ.
Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το 
σχολικό έτος 2022-2023 (17η κατάσταση).

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

34
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει  τις τροποποιήσεις- 
συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων 
Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα 
με τον σχετικό πίνακα της εισήγησης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο

Η.Δ.
Τροποποίηση Σύμβασης Νικολάου Γαλάνη για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων 
σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-
2024 & 2024-2025.

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας
Απόφαση

35
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την τροποποίηση της 
σύμβασης του ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως προς την συμπλήρωση ενός οχήματος και δύο 
οδηγών σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα της εισήγησης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας απόφασης.  Από την συγκεκριμένη τροποποίηση δεν προκύπτει 
αύξηση στον προϋπολογισμό των αρχικών δρομολογίων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει 
από τις 12/1/2023 ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του κ. Γαλάνη Νικολάου.

Θέμα 2ο

Η.Δ
Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη 
ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση / Παράταση Συμβάσεων) 

Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας
Απόφαση

36
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τα Πρωτόκολλα 
Παραλαβής (ΕΗΔ) παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, από τροποποιημένες 
συμβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3852 αρ.163 παρ. ΙΣΤ΄, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον 
σχετικό πίνακα της εισήγησης, ο οποίος  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης.

Λόγω απουσίας του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευβοίας, κ. Γεώργιου Κελαϊδίτη, το 1ο θέμα εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 3ο

Η.Δ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα 
(12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, στο πρόγραμμα 
απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών  για την Π. Ε. Εύβοιας  

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Απόφαση

37
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την πρόσληψη 
τεσσάρων (4) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με 
δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μέσω του προγράμματος 
απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:



Α/Α Αριθμός ατόμων Ειδικότητας

1 Τρία (3) ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

2 Ένα (1) 
YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 ( ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ)

 

Θέμα 4ο

Η.Δ
Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης 
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 
Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο 
πλαίσιο του μέτρου προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

38
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τους όρους της 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  πρότασης σύναψης σύμβασης 
μίσθωσης έργου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 
τίτλο «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο 
Βασίλειο)», που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του μέτρου 
προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η 
προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Έτους 2023 στον  Ειδικό Φορέα - 
Κ.Α.Ε. - Τίτλος Κ.Α.Ε. : 071.9899.

Θέμα  5ο

Η.Δ
Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με 
μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
οποτεδήποτε αυτή οριστεί. 

Εισηγητής κ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
Απόφαση

39
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, την μεταβολή του τόπου 
διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,  οποτεδήποτε αυτή οριστεί, από τη Λαμία 
(έδρα της Περιφέρειας) στη  Θήβα, σε συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία θα καθοριστεί και 
θα αναγράφεται στην πρόσκληση της αντίστοιχης συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Εσωτερική Διανομή:
-Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της 
ΠΣτΕ



Ακριβές Αντίγραφο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
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