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Στη Λαμία, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.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.286541/995/6-
12-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η 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  

H.Δ. 
Υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.    

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης   
 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, 
Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά 
της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη 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». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για την τρέχουσα 12η Τακτική Συνεδρίαση. 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου είναι:  

 
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 & Αριστείδης Τασιός. 
 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   - - 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 22 9 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 2 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39) και με  δεδομένο 
ότι λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη 
ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου της  η θέση 
παραμένει κενή,  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 
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αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο 
στον  εισηγητή του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος  και ανέφερε τα 
ακόλουθα:  
 
Την εποχή που οι Περιφέρειες πανευρωπαϊκά καλούνται να επιτελέσουν τον σπουδαίο 
ρόλο που τους αναλογεί, να εμπεδώσουν την περιφερειακή συνείδηση, αλλά και να 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τόπου, στη χώρα μας βρίσκονται μπροστά στο 
αδιέξοδο της υποστελέχωσης η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την μορφή χίμαιρας. 
Στον αντίποδα το κεντρικό κράτος μεταβιβάζει ή προτίθεται να μεταβιβάσει νέες 
αρμοδιότητες (βοσκοτόπια, ρέματα, παρατηρητήρια δόμησης κλπ.). προς τις αιρετές 
Περιφέρειες, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για πόρους έμψυχους αλλά και άψυχους. 
Δεν είμαστε αντίθετοι στην μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, όχι όμως να γίνεται άκριτα, όχι να 
αποτελεί την εύκολη λύση για να μην έρχεται η κεντρική εξουσία ενώπιος- ενωπίω με τις 
ευθύνες που της αναλογούν. 
Έχουμε κρούσει κατ’ επανάληψη τον κώδωνα του κινδύνου αλλά εις ώτα  μη ακουέντων! 
Και μην θεωρηθούν λύσεις οι δίμηνες συμβάσεις ή η οκτάμηνη απασχόληση μέσω των 
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας! Ούτε επίσης και η πολυπόθητη κινητικότητα, γιατί 
την ίδια στιγμή που είναι άγνωστο αν και πόσοι εργαζόμενοι θα θελήσουν να 
μετακινηθούν προς τις περιφέρειες, ταυτόχρονα κάποιοι θα αποχωρήσουν προς άλλες 
υπηρεσίες του δημοσίου. 
Στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδος από το 2011 έως το τέλος του 2017 το προσωπικό 
μειώθηκε κατά 32%, ποσοστό που θα αυξηθεί σύντομα αφού υπάρχουν εργαζόμενοι που 
οσονούπω θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα!Mόνιμες δε προσλήψεις έχουν να 
γίνουν από το 2007 επι εποχής δηλαδή Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων! 
Θα σας παραθέσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.Στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε 
Εύβοιας(με 10 βιομηχανικά σφαγεία, πάρα πολλές εγκαταστάσεις κτηνιατρικού 
ενδιαφέροντος και το 25%του παραγόμενου κρέατος στην Ελλάδα)υπηρετούν την στιγμή 
αυτή 9 κτηνίατροι! Στο αμέσως προσεχές διάστημα μετατίθεται στον ΕΦΕΤ μια κτηνίατρος 
και 6 ακόμα συνταξιοδοτούνται! Αντιλαβάνεσθε προφανώς τις επερχόμενες συνέπειες ! 
Το δε οξύμωρο που το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονα είναι η συνεχής 
αναζήτηση από το αρμόδιο Υπουργείο των κενών οργανικών θέσεων και μάλιστα με 
ασφυκτικές ημερομηνίες, χωρίς από την άλλη μεριά να διαφαίνεται στον ορίζοντα διάθεση 
για άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων. 
Γνωρίζετε άριστα ότι η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας προσπαθεί να σταθεί δίπλα στον 
δοκιμαζόμενο αυτές τις εποχές πολίτη, με δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στις 
αρμοδιότητές της. Προσπαθεί να απλώσει ένα δίχτυ προστασίας στη κοινωνία, να 
αντισταθεί στη μιζέρια και την αδράνεια. Το υπάρχον προσωπικό προσπαθεί και αυτό με 
τη σειρά του, με φιλότιμο αλλά και με υπερβάλλοντα ζήλο, αντιλαμβανόμενο τόσο την 
κρισιμότητα όσο και την αναγκαιότητα, να τα φέρει εις πέρας. Ως πότε όμως; 
Συνεπώς η λύση είναι ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με την εφαρμογή του 1 
προς 1(μια πρόσληψη για κάθε 1 αποχώρηση)και για τις αιρετές Περιφέρειες. 
Κατανοούμε τις αντίστοιχες ελλείψεις που υπάρχουν σε άλλους νευραλγικούς τομείς 
όπως η υγεία, όμως αν η αφαίμαξη αυτή συνεχιστεί πολύ φοβάμαι ότι σε σύντομο 
διάστημα ο Β’βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα βρεθεί σύντομα μπροστά σε τεράστια 
λειτουργικά αδιέξοδα. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία: εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τη συνέχιση 
λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το υπάρχουν και συνεχώς 
μειωμένο προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί στοιχειωδώς να ανταποκριθεί στο μεγάλο 
όγκο του αντικειμένου και της πολυπλοκότητας των θεμάτων της Περιφέρειας. Ζητά 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με την εφαρμογή του 1 προς 1 (μία 
πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση) και για τις αιρετές Περιφέρειες, άρα και για την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Το παρόν επέχει θέση ψηφίσματος, το οποίο θα διαβιβαστεί αρμοδίως στα 
συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν στο σχεδιασμό αντίστοιχων 
ρυθμίσεων. 
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης « Ενεργοί Πολίτες 
Στερεάς» κ. Κωνσταντίνος Χαινάς. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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