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          Στα Ψαχνά έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας, σήμερα 18 
Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς 
Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδρίων του Γυμνασίου Ψαχνών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 3,  κατόπιν της υπ’ 
αρίθμ. πρωτ. οικ.276230/721/12-12-2017 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:       
 

Ψήφισμα 1ο 

 
Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευμένων 
περιοχών και το εργασιακό καθεστώς των Υπαλλήλων σε αυτούς . 

Κατάθεση Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  κ. Ιωάννη Ταγκαλέγκα 
 
 

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 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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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 Ζαννιάς Αθανάσιος √  
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 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
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 27 4 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο 
Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διάβασε στο Σώμα 
την κατάθεση ψηφίσματος από τον Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  κ. 
Ιωάννη Ταγκαλέγκα, με θέμα « Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευμένων περιοχών και το εργασιακό καθεστώς των Υπαλλήλων σε 
αυτούς » και είναι το εξής: 
 

«Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λειτουργούν 2 Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης και ο 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, η παρουσία των οποίων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την περιοχή μας, καθώς επιτελούν επιστημονικό έργο, προστατεύουν το 
φυσικό πλούτο και τη βιοποικιλότητα, συνδράμοντας παράλληλα στην ανάδειξη 
πολιτιστικών και τουριστικών στοιχείων της περιοχής. Σε αυτούς εργάζονται με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου 18 άτομα. Διαχρονικά οι ΦΔΠΠ αντιμετωπίζουν προβλήματα σημαντικά 
στη λειτουργία τους, τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητά τους, 
παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τα όργανα διοίκησης και τους εργαζομένους 
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σε αυτούς. Οι νέες ρυθμίσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο 
επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και κατά συνέπεια την εύρυθμη λειτουργία των 
ΦΔΠΠ.  

Ειδικότερα επισημαίνουμε:  
α) Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 11, αναφέρει ότι οι ΦΔΠΠ  συνεχίζουν να 
απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό χωρίς ωστόσο να καθίσταται σαφές ο τύπος της 
εργασιακής σχέσης και το χρονικό διάστημα αυτής, ενώ η τεκμηρίωση της παράτασης δεν 
είναι νομικά επαρκής προκειμένου να εγκριθεί στη συνέχεια η δαπάνη μισθοδοσίας από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

β) Στο άρθρο 7 του Σχεδίου Νόμου «Εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ», αναφέρεται σε πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) 
μηνών, που σημαίνει ότι πλέον η λειτουργία των ΦΔΠΠ θα βασίζεται σε πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού και σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει η συνέχιση παροχής 
εργασίας από το υφιστάμενο προσωπικό το οποίο διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και 
τεχνογνωσία στην διαχείριση και διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών.  

γ) Βασικό κριτήριο για την διενέργεια προσλήψεων οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας, είναι ο 
συνολικός χρόνος ανεργίας που πριμοδοτείται με διπλάσιο αριθμό μορίων σε σχέση με τον 
συνολικό χρόνο της εργασιακής εμπειρίας, ενώ η αναφορά σε δυνατότητα παράτασης για 
χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μηνών στα πλαίσια ειδικού προγράμματος είναι 
στα όρια της νομιμότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19-07-2004). 

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση η ομαλή συνέχεια της λειτουργίας 
των ΦΔΠΠ στο άμεσο μέλλον, καθώς δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας του 
υφιστάμενου προσωπικού που εργάζεται με συνεχείς πολυετείς συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου. Εκτός, όμως, από την έλλειψη μόνιμου προσωπικού στους ΦΔΠΠ, η αύξηση σε 
μεγάλο βαθμό της περιοχής ευθύνης τους με την ενσωμάτωση νέων περιοχών του δικτύου 
Natura 2000, αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην ήδη οριακή 
λειτουργία τους λόγω των συνεχών προβλημάτων ελλιπούς και μη έγκαιρης 
χρηματοδότησης. 

Με βάση τα παραπάνω, υιοθετούμε την πρόταση των εργαζομένων στους ΦΔΠΠ 
και συγκεκριμένα τα εξής: 

1. Αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 7 και 11 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, με 
ρητή διάταξη για παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για 
ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020.  

2. Το άμεσο άνοιγμα σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, ώστε να είναι εφικτή και νόμιμη η παράταση 
των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα 
παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος. 

3. Την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος με την έκδοση προκηρύξεων με 
ενισχυμένη μοριοδότηση της υπάρχουσας εργασιακής εμπειρίας προκειμένου να 
επιτευχθεί η μετάβαση σε εργασιακές σχέσεις αορίστου χρόνου, που θα διασφαλίζουν 
την ομαλή λειτουργία των ΦΔΠΠ.   

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναγνωρίζει το πολύτιμο έργο των 
Φορέων Διαχείρισης της περιοχής μας και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο 
να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία αλλά και να ισχυροποιήσουν τη λειτουργία τους, 
προκειμένου να συντελέσουν στη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου αλλά και στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας. Το παρών ψήφισμα εκφράζει τη στήριξη μας στους 
εργαζόμενους στους ΦΔΠΠ και στα δίκαια αιτήματα τους.»    
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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, εγκρίνει την έκδοση του ως άνω ψηφίσματος με θέμα «Το νέο 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευμένων περιοχών και 
το εργασιακό καθεστώς των Υπαλλήλων σε αυτούς». 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης.  

 
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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