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          Στη Λαμία, σήμερα 18 Ιουνίου 2018, 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 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 137033/548/12-6-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 6η 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 5Ο  

H.Δ. 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός 
 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε την κ. Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου, 
Περιφερειακή Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της 
Ελλάδας », να αναπληρώσει την Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη 
Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ 
ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 
7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 
16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  
αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από 
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού 
συμβουλίου». Η κ. Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου 
και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 6η Τακτική 
Συνεδρίαση. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
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Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά & Φάνης Σπανός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

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

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
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  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τρεις (43), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 5ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. 132788/2075/7-6-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
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Σχετικά: 
 
1. Οι διατάξεις 
α) του άρθρου 14 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/ τ. Α΄/03-03-1994), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/τ. Α΄/09-09-1999) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε΄ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/28-12-2009), 
β) του άρθρου 9, παρ. 20α του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
54/τ. Α΄/14-03-2012) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Ν. 
4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-05-2015). 
γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, 
δ) του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-
12-2010) όπως έχει τροποποιηθεί- επικαιροποιηθεί με την αριθμ. 3203/84663/22-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση Τροποποίησης- 
Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 
2201/τ. Β΄/28-06-2017). 
2. Το αριθμ. πρωτ. 3752/25-05-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας « Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω 
δασικών πυρκαγιών» (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465-ΣΚΗ). 
3. Την αριθμ. πρωτ. 123087/1956/29-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- 
Οικονομικού σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας. 
 
Α. Ιστορικό: 
 

Οι προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν με την ανωτέρω διαδικασία καθώς και η 
απασχόληση του προσωπικού είναι επίκαιρη και συνδέονται λειτουργικά και χρονικά με την 
εξυπηρέτηση των αναγκών για την κάλυψη των οποίων επιβάλλεται η πρόσληψη και 
απασχόλησή του. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3752/25-05-2018 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας « Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών» (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465-ΣΚΗ) η Περιφερειακή 
Ενότητα υποχρεούται να αναπτύξει μηχανισμό και να προβεί στη λήψη μέτρων, έτσι ώστε 
να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου « …στις δράσεις πρόληψης των δασικών πυρκαγιών 
προβλέπεται και η εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος του οδικού 
δικτύου, η οποία εντάσσεται κατά κανόνα στην κατηγορία των έργων στοιχειώδους 
συντήρησης του οδικού δικτύου…», «…προγραμματισμός και εκτέλεση έργων πρόληψης 
πυρκαγιών γίνεται με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων δια των αρμοδίων 
υπηρεσιών τους κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους…» και «… οι υπηρεσίες 
των… Περιφερειών, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η συντήρηση του οδικού 
δικτύου ευθύνης τους (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειών…), θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και την αποψίλωση και απομάκρυνση 
ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου 
ευθύνης τους». 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ένας κατεξοχήν ορεινός και δυσπρόσιτος νομός, 
καλυμμένος στο μεγαλύτερο μέρος του από δασικές εκτάσεις, παρουσιάζει ιδιαίτερα 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο κατά την οποία 
επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους. 
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Επιπροσθέτως το έργο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας δυσχεραίνεται και από 
την έλλειψη προσωπικού σε ειδικότητες α) οδηγών τόσο για τον καθαρισμό του οδικού 
δικτύου, για την επιτήρηση των δασικών εκτάσεων και την ακώλυτη προσπέλαση των 
οχημάτων και των μηχανημάτων έργου όσο και για τη μεταφορά των χειριστών 
μηχανημάτων, β) χειριστών μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης της 
βλάστησης (καθαρισμού) και γ) βοηθητικού προσωπικού για τις απαραίτητες εργασίες 
(υποβοήθηση έργου χειριστών, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από 
τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας). 

Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας υπηρετούν επτά (7) υπάλληλοι 
κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, πέντε (5) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Οδηγών και δύο (2) 
υπάλληλοι, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού οι οποίοι α) είναι επιφορτισμένοι με την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην οποία υπηρετούν 
(αντιμετώπιση των έκτακτων δυσμενών καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων, κ.λπ.) και 
συμβάντων (κατολισθήσεις, πλημμύρες, κ.λπ.) αλλά και με την εν συνεχεία υλοποίηση 
μέτρων αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών μετά το πέρας των φαινομένων (άρση 
καταπτώσεων, επούλωση φθορών του οδικού δικτύου, αποκατάσταση στηθαίων, 
πινακίδων κ.λπ.) και β) είναι επιφορτισμένοι με την κάλυψη των αναγκών όλων των άλλων 
Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας (υποστήριξη του έργου τους, διενέργεια 
ελέγχων, αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων κ.α.). 

Όλα τα ανωτέρω καθιστούν σαφές ότι το υπάρχον υπηρετούν προσωπικό αδυνατεί να 
καλύψει τις ανάγκες του σχεδιασμού και των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018 
και τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων 
αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας. 
 
Β. Κόστος προκαλούμενης δαπάνης 
 

Για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας απαιτείται η πρόσληψη δέκα (10) 
ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. 
Αναλυτικά, απαιτούνται: 

 
Α/α Αριθμός ατόμων Ειδικότητα 

1 Τέσσερα (4) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  

2 Δύο (2) ΔΕ Οδηγών 

3 Τέσσερα (4) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 

 
Η απαιτούμενη δαπάνη, ανέρχεται περίπου: 

 
Φορέας ΚΑΕ Ονομασία Ποσό 

073 0342 

Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το 

εποχικό προσωπικό) 

25.000,00 € 

073 0352 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 

γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 

9.000,00 € 

 

και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

την έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο 
(2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην 
Π. Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
 
Α/α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρονική Διάρκεια 

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τέσσερα (4) Δύο (2) μήνες 

2 ΔΕ Οδηγών Δύο (2) Δύο (2) μήνες 

3 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Τέσσερα (4) Δύο (2) μήνες 

 

 
                                        
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων προσωπικού 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, 
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Π. Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας 
απόφασης: 
 

Α/α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρονική Διάρκεια 

1 
ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων 
Τέσσερα (4) Δύο (2) μήνες 

2 ΔΕ Οδηγών Δύο (2) Δύο (2) μήνες 

3 
ΥΕ Βοηθητικού 

Προσωπικού 
Τέσσερα (4) Δύο (2) μήνες 

 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας» . 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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