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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 25ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

70/2016 
 
          Στη Λαμία, σήμερα 25 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 
πρωτ. οικ. 225/18-4-2016 Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:  
 
Θέμα 2ο  Έγκριση πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για 

την πραγματοποίηση  μέρους της πρακτικής  άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών 
με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων  (άρθρο 
13 παρ. 3 και 5  ν.4194/2013) όπως ισχύει και του άρθρου 244 του Ν.3852/2010. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα 
Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος  
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Κωνσταντίνος Μίχος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως: 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδία της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχία -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Αγγελέτος Ιωάννης √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αργύρης Δημήτριος   √ 3 Ζαννιάς Αθανάσιος √  
4 Αργυρίου Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Βαρδακώστας Κων/νος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βουρδάνος Δημήτριος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Γκάβαλης Σταμάτιος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Καλαντζή Αικατερίνη √  8 Στουπής Νικόλαος   √ 
9 Κάππος Ευστάθιος  √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Καραγιάννης Κων/νος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καρακάντζας Αθανάσιος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Κατσαγούνος Ευάγγελος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Γιαννάκης Μιχαήλ  √ 
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14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος   √ 
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20 Ζούμπος Βασίλειος   √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης   √ 
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 26 5 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 13 7 
 
          Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39), η Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς. Στη 
συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
        
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή 
του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο 
Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. πρωτ.57284/568/15-4-2016 εισήγησή του, 
και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 

Με  τον αναμορφωμένο Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 13 παρ. 3 & 5  ν. 4194 / 2013) δόθηκε η 
δυνατότητα  στους υποψηφίους δικηγόρους να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους 
σε εν γένει δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς. 

Το περιεχόμενο της άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), συνίσταται στη δυνατότητα να παρίστανται αυτοί στα 
Πταισματοδικεία, στις προανακριτικές αρχές, στα Ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση υποθέσεων 
μικροδιαφορών, στη λήψη ένορκων βεβαιώσεων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής.  
Ο ασκούμενος δικηγόρος μπορεί επίσης  να συμπαρίσταται και να συνυπογράφει τις προτάσεις, 
σημειώματα και υπομνήματα με τον δικηγόρο, στον οποίο ασκείται, σε όλα τα δικαστήρια του πρώτου και 
δεύτερου βαθμού. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν.4194/2013 όπως ισχύει : «Η άσκηση (του 
ασκούμενου δικηγόρου) επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών και 
των ανεξάρτητων αρχών, στα ΝΠΔΔ και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες δημοσίων 
υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο συνολικός αριθμός των ασκούμενων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος 
άσκησης καθώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατά το λόγο της αρμοδιότητας καθενός, τη δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί 
ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ή του γραφείου δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του φορέα. Η 
άσκηση στις νομικές υπηρεσίες των προαναφερόμενων φορέων είναι εξάμηνη, μπορεί δε να παραταθεί 
για άλλους έξι (6) μήνες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5». Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 5 
τελευταίο εδάφιο του ίδιου άρθρου: «Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να παραταθεί ο 
χρόνος άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε 
ασκούμενο και μόνο για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο». 

 Κάνοντας χρήση της δυνατότητας που δίνει η παραπάνω νομοθετική διάταξη για την 
πραγματοποίηση μέρους της δεκαοχτάμηνης άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων σε «γενικά νομικές 
υπηρεσίες δημοσίων  υπηρεσιών» και θεωρώντας ότι η πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων σε όλες τις 
Περιφερειακές μας Ενότητες, όπου και είναι απαραίτητη η χρήση νομικών υπηρεσιών, θα συμβάλλει 
αφενός στην συνεπικουρία του έργου των δικηγόρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αφετέρου θα 
προσφέρει πλούσια εμπειρία στους ασκούμενους, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω: 
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Στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κατά το πρότυπο Οργανισμό λειτουργίας της (Π.Δ.148/2010 Α΄ 
241/2010) στην έδρα (Λαμία) λειτουργεί Νομική Υπηρεσία η οποία υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας,  σύμφωνα με  το άρθρο 2 παρ. 4 αυτού. 

 Επίσης,  Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπονται στις  Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, 
Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας (πλην Φθιώτιδας, λόγω έδρας)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
28 παρ.2 του Οργανισμού όπου αυτή τη χρονική στιγμή υπηρετούν  δικηγόροι μόνο στη Π.Ε. Εύβοιας. 
Είναι φανερό ότι οι Νομικές Υπηρεσίες, χρειάζονται στελέχωση από περισσότερους νομικούς για την 
εξυπηρέτηση της νομικής τους δράσης. 

Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι αρμόδια σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 28 παρ. 1 Οργανισμού Π.Σ.Ε, ιδίως για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε 
μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών 
αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Ειδικότερα, στη Νομική Υπηρεσία υπάγονται οι εξής 
αρμοδιότητες:  (α). Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας, 
(β) Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Περιφέρειας,( γ) Η 
γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή από τον Περιφερειάρχη, τους 
Aντιπεριφερειάρχες ή τους γενικούς διευθυντές, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη  τις αρμοδιότητες που ασκούν οι Νομικές Υπηρεσίες, καθώς και τα 
καθήκοντα των ασκούμενων που προαναφέραμε, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι ασκούμενοι μπορούν 
να προσφέρουν σημαντική υποβοήθηση στο έργο των δικηγόρων μας. Παράλληλα, ωφελούνται και οι 
ίδιοι από τις γνώσεις και την εμπειρία που θα αποκομίσουν από την πρακτική τους άσκηση, καθώς η 
Νομική Υπηρεσία ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων (δικαστικών και  εξώδικων) που απαιτούν σε 
καθημερινή βάση, επιδόσεις δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων, παραστάσεις σε δικαστήρια, κατάθεση 
προτάσεων και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τη νομοθεσία και κυρίως με  το Διοικητικό Δίκαιο,  το 
Ποινικό Δίκαιο και το Αστικό Δίκαιο. 

Τέλος, η στελέχωση των Νομικών Υπηρεσιών με ασκούμενους δικηγόρους –οι οποίοι διαθέτουν 
εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις- συμβάλλει στην άμεση προεργασία και διεκπεραίωση των νομικών 
υποθέσεων αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών μας όταν απευθύνονται σ’ αυτές. Παράλληλα, οι 
ασκούμενοι θα μπορούν να συνεργαστούν με τους δικηγόρους μας για την έκδοση Γνωμοδοτήσεων, με 
την συλλογή και ερμηνεία της νομοθεσίας και τη μελέτη των ερωτημάτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες συχνά – πυκνά απευθύνονται στην Νομική Υπηρεσία και καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα νομοθεσίας, όπως ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), ν.3852/2010 (πρόγραμμα 
Καλλικράτης), ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και λοιπά νομοθετήματα που αφορούν την 
άσκηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των υπηρεσιών μας. 

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
την πρόσληψη: 
τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Π.Ε. Φθιώτιδας, Νομική 

Υπηρεσία έδρας και Κ.Α.Ε. 01.073.0385.01 με τον τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών που 
πραγματοποιούν  πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες», ποσού 10.800,00 ευρώ. 

ενός (1) ασκουμένου δικηγόρου, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Βοιωτίας, και Κ.Α.Ε. 
05.073.0385.01 με τον τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν  πρακτική άσκηση 
σε δημόσιες υπηρεσίες», ποσού 3.600,00 ευρώ. 

 ενός (1) ασκουμένου δικηγόρου στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Ευρυτανίας και  Κ.Α.Ε. 
03.073.0385.01 με τον τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν  πρακτική άσκηση 
σε δημόσιες υπηρεσίες», ποσού 3.600,00 ευρώ. 

ενός (1) ασκουμένου δικηγόρων στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Φωκίδας  και Κ.Α.Ε. 
04.073.0385.01 με τον τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν  πρακτική άσκηση 
σε δημόσιες υπηρεσίες», ποσού 3.600,00 ευρώ. 

συνολικής δαπάνης 21.600,00 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας. 

για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους με τις εξής προϋποθέσεις: 
Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για 

επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης από 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. 

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το 
παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου 
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εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα 
της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικού. 

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με 
τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της 
άσκησης τους, θα είναι ο Προϊ/νος της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε (για τους ασκούμενους στην Νομική 
Υπηρεσία της έδρας) και οι δικηγόροι του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας των ΠΕ  ή ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Διοίκησης (για τους ασκούμενους στο Γραφείο αυτό). 

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της 
άσκησης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως νόμιμο  εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κατόπιν 
εισηγητικού σημειώματος του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.  

Η υπό έκδοση απόφασή σας για την έγκριση άσκησης των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, το οποίο και θα μεριμνήσει για την έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Οικονομικών για το χρόνο  άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων, την διαδικασία 
επιλογής τους, τη δυνατότητα παράτασης και την αμοιβή τους, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
 
          Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

Αποφασίζει 
ομόφωνα, εγκρίνει την πρόσληψη έξι (6) ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για 
την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα 
παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 13 παρ. 3 και 5  ν.4194/2013) 
όπως ισχύει και του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, με συνολική δαπάνη 21.600,00 ευρώ, η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα : τριών (3) ασκούμενων 
δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Π.Ε. Φθιώτιδας, Νομική Υπηρεσία έδρας και Κ.Α.Ε. 
01.073.0385.01 με τον τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε 
δημόσιες υπηρεσίες», ποσού 10.800,00 ευρώ, ενός (1) ασκουμένου δικηγόρου, στο Γραφείο Νομικής 
Υπηρεσίας ΠΕ Βοιωτίας, και Κ.Α.Ε. 05.073.0385.01 με τον τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών που 
πραγματοποιούν  πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες», ποσού 3.600,00 ευρώ, ενός (1) 
ασκουμένου δικηγόρου στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Ευρυτανίας και Κ.Α.Ε. 03.073.0385.01 με 
τον τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν  πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες», 
ποσού 3.600,00 ευρώ και ενός (1) ασκουμένου δικηγόρου στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Φωκίδας 
και Κ.Α.Ε. 04.073.0385.01 με τον τίτλο «Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν  πρακτική 
άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες», ποσού 3.600,00 ευρώ. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   
                                                                             

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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