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Θέμα 47ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 16 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., με το σύστημα
της τηλεδιάσκεψης (στην έδρα κάθε Π.Ε.),συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 200/1-09-2019 (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 56214/402/12-03-2020 πρόσκλησής του,
που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

.............................................................................................................................................................

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11):
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης στην
αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών στη Λαμία παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος ,
και τα μέλη ο κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος , η κα Μαρία Αναγνώστου που αναπλήρωνε τον κ.
Χαράλαμπο Σανιδά, η κα Κατερίνα Μπατζελή και ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Αριστείδης Τασιός και το μέλος κα Αικατερίνη Καλαντζή συμμετείχαν στη
συνεδρίαση από τα γραφεία της Π.Ε. Ευρυτανίας , ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Δημήτριος Βουρδάνος
και τα μέλη κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης και κ. Σωτήριος Δρένιος που αναπλήρωνε τον κ. Χρήστο
Δούρο, από τα γραφεία της Π.Ε. Εύβοιας.

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς και
Χρήστος Δούρος, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και
Μεταφορών Π.Σ.Ε.
.............................................................................................................................................................

ΘΕΜΑ 47ο:Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό
μορφή αντιτίμου για το έτος 2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43864/803/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε για το εν λόγω θέμα τα εξής: “Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ είχαμε
καταψηφίσει τον πολιτικό ρεαλισμό, που ζητούσε έκτακτους εργαζόμενους και μάλιστα πολύ
λιγότερους από τις ανάγκες.
Στην ίδια λογική ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την σημερινή εισήγηση, που σημαίνει πλήρη υποταγή και
συναίνεση στην περιοριστική πολιτική της Κυβέρνησης και όλων των διαχειριστών του συστήματος.
Διαφωνούμε, κατηγορηματικά, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας, αλλά και με την συμμετοχή τους στην εφαρμογή πολιτικών αποσάθρωσης των
εργασιακών σχέσεων….. Με την συμβολή τους στην κατάργηση της μόνιμης και σταθερής δουλειάς.
Σημειώνουμε, πως, παρά την αρνητική μας ψήφο στην συγκεκριμένη εισήγηση, κατανοούμε την
θέληση όσων διεκδικήσουν αυτές τις θέσεις για να αντιμετωπίσουν έστω και προσωρινά το
πρόβλημα της ανεργίας…. Όπως κάναμε πάντα.. θα είμαστε στο πλευρό τους ότι χρειαστούν και
φυσικά θα επιδιώξουμε μαζί τους την μόνιμη και σταθερή δουλειά, που αποτελεί αναφαίρετο
δικαίωμα κάθε εργαζόμενου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π. Ε. Βοιωτίας, αναλυτικά, του
ακόλουθου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού έργου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
για το έτος 2020, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου [άρθρο 48 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ A΄ 47)], σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό :

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 396
.............................................................................................................................................................

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό
συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου
Δημήτριος Βουρδάνος
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

Χειριστών Μηχανημάτων Έργων - - 2 -
Εργατών - - - 1
Σύνολο Π. Ε. Βοιωτίας - - 2 1
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Μαρία Αναγνώστου
Σωτήριος Δρένιος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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