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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/23-03-2021

ΘΕΜΑ 28ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 23 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, (από την έναρξη της συνεδρίασης, συμπεριλαμβανομένης της
συζήτησης των θεμάτων 1,2,3,4 & 13 της ημερήσιας διάταξης) και προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη
Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, (σε όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας
διάταξης), ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-
Ι4Η).Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)55469/427/19-03-2021 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε
όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Δυνάμει της υπ΄αριθμ.
(οικ.)55469/427/19-03-2021 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 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 τηλεδιάσκεψη, μέσω της

εφαρμογής “e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε μόνο ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης
Τασιός.Μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Δημήτριος
Βουρδάνος και τα τακτικά μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Κων/νος Αποστολόπουλος, Μαρία
Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος Αναγνωστάκης,Κατερίνα
Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ΑΔΑ: ΨΨ3Υ7ΛΗ-ΜΘΨ
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1.Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη Στερεά” μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.
2.Η κα Ζωή Κολοβού Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
3.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-
presence”.
4.Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
.....................................................................................................................................................
Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση λόγω ανηλειμμένων
υποχρεώσεων και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης κ.
Αριστείδης Τασιός.
.....................................................................................................................................................

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 28ο:Εξειδίκευση γενικού κλάδου ΤΕ Μηχανικών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.55867/1619/19-

03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά μόνο μια θέση….. που σαφώς είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά
σε αυτές που χρειάζονται και φαίνονται στον οργανισμό…. που για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε
την ανάγκη επικαιροποίησης του, στη βάση των πραγματικών αναγκών της Περιφέρειας.
Χωρίς να μπορούμε να αρνηθούμε και αυτή την μοναδική θέση…. Περιμένοντας και την γνώμη του
Σωματείου Εργαζομένων….. Εκφράζουμε την πολιτική μας διαφωνία, ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό λόγω ελλιπούς περιγραφής των θέσεων στην εισήγηση.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει εξειδίκευση του κλάδου ΤΕ Μηχανικών για την οργανική θέση που εγκρίθηκε στον ετήσιο
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021 για την Περιφερειακή Ενότητα
Ευβοίας, με την ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 383

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

ΑΔΑ: ΨΨ3Υ7ΛΗ-ΜΘΨ
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ 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
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζέλη
Αναστάσιος Χρονάς

ΑΔΑ: ΨΨ3Υ7ΛΗ-ΜΘΨ
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