
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
:Ελένη Παναγιώτου
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/16-03-2020

Θέμα 48ο

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 48ο:Ετήσιος προγραμματισμός τακτικού προσωπικού έτους 2020 - Πρόσληψη ενός -1-
Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Νομική Υπηρεσία της έδρας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 32411/492/18-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η Νομική Υπηρεσία είναι απαραίτητη….
Κατά την άποψη μας πρέπει να έχει ενιαία συγκρότηση επιστημονική και να επιμερίζεται σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα…..
Οι δικηγόροι πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με ειδικό μισθολόγιο…. Να
είναι μόνιμοι υπάλληλοί με πλήρη δικαιώματα.
Ο αριθμός τους να είναι επαρκής….. και όχι απλά να καλύπτουν τρύπες.
Σε αυτή την βάση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Σαλμάς επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι χρήσιμη προκειμένου να επανδρωθεί η
έδρα της ΠΣΕ

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε δεδομένου ότι αυτό βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία της Νομικής
Υπηρεσίας

Η κα Μπατζελή επεσήμανε “Η συγκρότηση νομικής υπηρεσίας είναι ζητούμενο από όλους μας,
εφόσον ο νομικός είναι αορίστου χρόνου το ψηφίζουμε και κατόπιν να προχωρήσουμε και σε
δεύτερη πρόσληψη.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, για το έτος 2020, στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Νομική Υπηρεσία (έδρας)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΘΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ Δικηγόρων 2074827830

Νομική Υπηρεσία (έδρας) 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 397
.............................................................................................................................................................
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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
Μαρία Αναγνώστου
Σωτήριος Δρένιος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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