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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αρικμ. 8/25-7-2018    Πρακτικό   Συνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 
3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  
είκοςι πζντε (25) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 97590/3114/17-7-2018 
(Ορκι Επανάλθψθ) Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
Στθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :    
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      3. Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 6.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 
7.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 8.Πότςθσ Οδυςςεφσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα) 12.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 
13.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 14.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 17.Γοφςθσ Χριςτοσ 18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του 
Βθςςαρίωνα 19.Βαςιλάκθσ Περικλισ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Πάικασ Σπυρίδων 23.Ντάλλασ Ιωάννθσ 24.Κωνισ Δθμιτριοσ 25.Ζάψασ Γεϊργιοσ 
26.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 27.Ζάκασ Γεϊργιοσ 28.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 29.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 30.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 31.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ 34.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 35.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1. Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ.  
2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
3.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 4.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ)  7.Μποφμπα Βαςιλικι 8.Μπαςιοφκασ Κωνςταντίνοσ 
9.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ Παππά 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 

 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
Θζμα 6

ο 

======== 
Ζγκριςθ πρόςλθψθσ αςκοφμενων δικθγόρων  για άςκθςθ ςτα Γραφεία Νομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ  Περιφζρειασ Ηπείρου  

 
Το Περιφερειακό  Συμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

2. Τον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  Συντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ) 

4. Τθν από   19/7/2018 επί του κζματοσ ειςιγθςθ του Θεματικοφ Αντιπεριφερειάρχθ  Ηπείρου κου Βαςίλειου Γοργόλθ, όπωσ κατατζκθκε ςτο 

Συμβοφλιο (Α.Π./Π.Σ 99205/3142/19-7-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 40 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του 

Π.Σ.), ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 

«     Ειςήγηςη 

Σου Βαςιλείου Γοργόλη του Μιχαιλ, Θεματικοφ Αντιπεριφερειάρχθ Νεολαίασ, Άκλθςθσ και Πολιτικισ Γθσ. 

Κφριε Περιφερειάρχθ, Κφριε Πρόεδρε, Κφριοι Συνάδελφοι  

Όπωσ γνωρίηετε κάποιεσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου αντιμετωπίηουν πρόβλθμα ζλλειψθσ προςωπικοφ.  

Η Νομικι Υπθρεςία και τα Γραφεία τθσ Νομικισ υπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτελεχϊνονται από μικρό αρικμό δικθγόρων, ςε 

ςχζςθ με τον όγκο των υποκζςεων που διαχειρίηονται, ιτοι ςιμερα τριϊν (3) ςυνολικά, ςτεροφνται γραμματειακισ υποςτιριξθσ και ζτςι ηθτικθκε 
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θ ζγκριςθ πρόςλθψθσ αςκοφμενων δικθγόρων ςφμφωνα µε τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ και υποκζςεισ ανά Π.Ε., ϊςτε να υποςτθριχκεί θ 

λειτουργία των Γραφείων ςε όλεσ τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ.  

Εν ςυνεχεία με το με αρικμό πρωτοκόλλου 76009/678/8-6-2018 ζγγραφό μου, ηιτθςα από τθν Νομικι Υπθρεςία τθσ Π.Ε. Ιωαννίνων και τα 

Γραφεία Νομικισ Υπθρεςίασ των Π.Ε. Άρτασ, Θεςπρωτίασ και Πρζβεηασ αντίςτοιχα όπωσ ενθμερϊςουν τθν Π.Η. με αιτιολογθμζνθ απάντθςθ, εάν 

υφίςταται ανάγκθ πρόςλθψθσ αςκοφμενων Δικθγόρων ςτα Γραφεία τουσ από τον οικείο Δικθγορικό Σφλλογο, για τθν πραγματοποίθςθ μζροσ τθσ 

άςκθςισ τουσ *ζωσ 6 μινεσ+. 

Άπαςεσ οι υπθρεςίεσ με τα με αρικμό πρωτοκόλλου 92513/545/9-7-2018 *Π.Ε. Άρτασ+, 89287/3189/3-7-2018 *Π.Ε. Πρζβεηασ+, 

85900/2270/27-6-2018 *Π.Ε. Θεςπρωτίασ+ και 89378/775/26-6-2018 *Π.Ε. Ιωαννίνων+ ζγγραφα αντίςτοιχα, απάντηςαν θετικά με το αιτιολογικό – 

ςκεπτικό ότι υφίςταται ςχετικι ανάγκθ να υποςτθριχκεί θ λειτουργία των Νομικϊν Γραφείων, κακϊσ αυτά ςτεροφνται γραμματειακισ υποςτιριξθσ, 

θ πρόςλθψθ αςκοφμενων δικθγόρων κα ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ εκ μζρουσ τουσ ςθμαντικισ εμπειρίασ αςχολοφμενοι ςε ςφνταξθ απόψεων και 

δικογράφων µε ζνα ευρφ φάςμα αντικειμζνων για τα οποία είναι αρμόδια θ Νομικι Υπθρεςία, δίπλα ςτουσ δικθγόρουσ που διακζτει ςτο δυναμικό 

τθσ θ Περιφζρεια Ηπείρου και τζλοσ κα υποςτθριχκεί θ λειτουργία των Γραφείων τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ.  

Σφμφωνα µε τον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν με 

αρικμό 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Ηπείρου Δυτικισ Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 

τ.Β) και τισ λοιπζσ τροποποιιςεισ, λειτουργεί ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου Νομικι Υπθρεςία θ οποία είναι αρμόδια για τθ νομικι υποςτιριξθ τθσ 

Περιφζρειασ ςτισ κάκε μορφισ υποκζςεισ τθσ, δικαςτικζσ ι εξϊδικεσ, για τθ νομικι κακοδιγθςθ των οργάνων και υπθρεςιϊν αυτισ με 

γνωμοδοτιςεισ και ςυμβουλζσ.  

Ειδικότερα ςτθ Νομικι Υπθρεςία υπάγονται οι εξισ αρμοδιότθτεσ: α. Η παράςταςθ ενϊπιον των δικαςτθρίων για τθ νομικι υποςτιριξθ 

τθσ Περιφζρειασ. β. Η διατφπωςθ προτάςεων επί νομικϊν κεμάτων ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ Περιφζρειασ. γ. Η γνωμοδότθςθ επί κεμάτων που 

παραπζμπονται ςε αυτι από τον Περιφερειάρχθ, τουσ Αντιπεριφερειάρχεσ ι τουσ γενικοφσ διευκυντζσ, ςτο πλαίςιο των αποφαςιςτικϊν 

αρμοδιοτιτων τουσ. Ζχουν επίςθσ ςυςτακεί και λειτουργοφν Γραφεία Νομικισ Υπθρεςίασ ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Άρτασ, Θεςπρωτίασ και 

Πρζβεηασ, προκειμζνου να εκπροςωποφνται οι αντίςτοιχεσ περιφερειακζσ ενότθτεσ ενϊπιον των δικαςτικϊν και των διοικθτικϊν αρχϊν, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του 28 άρκρου 255, παρ. 4 του ν. 3852/2010, κατά τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

Βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 του ν. 4194/2013 «Κϊδικασ Δικθγόρων» μζροσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των αςκοφμενων 

δικθγόρων επιτρζπεται να γίνει «…..ςτισ νομικζσ υπθρεςίεσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και των ανεξάρτθτων αρχϊν, ςτα νομικά πρόςωπα δθμοςίου 

δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και Οργανιςμϊν και γενικά ςε νομικζσ υπθρεςίεσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

αςκοφμενων  δικθγόρων, ο ακριβισ χρόνοσ άςκθςθσ, κακϊσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ τουσ κακορίηονται µε κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, κατά το λόγο αρμοδιότθτασ κακενόσ, τθ δε βεβαίωςθ άςκθςθσ χορθγεί ο προϊςτάμενοσ τθσ νομικισ υπθρεςίασ ι του 

γραφείου δικαςτικοφ ι ο νομικόσ ςφμβουλοσ του φορζα. Η άςκθςθ ςτισ νομικζσ υπθρεςίεσ των προαναφερόµενων φορζων είναι εξάμθνθ, μπορεί 

δε να παρατακεί για άλλουσ ζξι (6) μινεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5….».  

Στθν παρ. 5 του άρκρου 13 του ανωτζρω Νόμου ορίηεται ότι: «….Με απόφαςθ του Υπουργοφ δικαιοςφνθσ μπορεί να παρατακεί ο χρόνοσ 

άςκθςθσ των αςκοφμενων δικθγόρων για ζνα εξάμθνο ακόμθ και για µία µόνο φορά για κάκε αςκοφμενο και μόνον για όςεσ κζςεισ δεν 

καλφφκθκαν κατά το τρζχον εξάμθνο…’’. 

Επιπλζον, ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του εν λόγω Νόμου: «....1. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ ζχει τθ δυνατότθτα να παρίςταται 

ςτα Πταιςματοδικεία, ςτισ προανακριτικζσ αρχζσ, ςτα Ειρθνοδικεία κατά τθ ςυηιτθςθ υποκζςεων μικροδιαφορϊν, ςτθ λιψθ ζνορκων βεβαιϊςεων, 

κακϊσ και ενϊπιον οποιαςδιποτε διοικθτικισ αρχισ. 2. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ μπορεί να ςυμπαρίςταται και να ςυνυπογράφει τισ προτάςεισ, 

ςθμειϊματα και υπομνιματα µε τον δικθγόρο, ςτον οποίο αςκείται, ςε όλα τα δικαςτιρια του πρϊτου και δεφτερου βακμοφ....».  

Ωσ εκ τοφτου, είναι προφανζσ ότι θ πρόςλθψθ αςκοφμενων δικθγόρων ςτα Γραφεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, 

αφενόσ κα ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ εκ μζρουσ τουσ ςθμαντικισ εμπειρίασ αςχολοφμενοι µε ζνα ευρφ φάςμα αντικειμζνων για τα οποία είναι 

αρμόδια θ Νομικι Υπθρεςία και δίπλα ςτουσ δικθγόρουσ που διακζτει ςτο δυναμικό τθσ θ Περιφζρεια Ηπείρου και αφετζρου κα υποςτθριχκεί θ 

λειτουργία των Γραφείων τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ µε τθν ενίςχυςθ του ζργου των δικθγόρων τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.  

Κατόπιν των ανωτζρω κρίνεται ςκόπιμθ θ ζγκριςθ από το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου πρόςλθψθσ πζντε (5) αςκοφμενων δικθγόρων 

για τθν πραγματοποίθςθ μζρουσ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ ςτα Γραφεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και λαμβάνοντασ  
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υπόψιν τον αρικμό *όγκο+ των υποκζςεων που διαχειρίηονται τα Νομικά Γραφεία ανά Π.Ε. κακϊσ και το γεγονόσ ότι οριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ 

αςκοφνται ςτθν ζδρα τθσ Περιφζρειασ,  ειδικότερα: δυο (2) για τθ Νομικι Υπθρεςία τθσ Π.Ε. Ιωαννίνων, ζνασ (1) για το Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ 

τθσ Π.Ε. Άρτασ, ζνασ (1) για το Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ και ζνασ (1) για το Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 

µε τισ εξισ προχποκζςεισ:  

Το χρονικό διάςτθμα τθσ άςκθςισ τουσ κα είναι ζξι (6) μινεσ µε δυνατότθτα παράταςθσ για άλλουσ ζξι (6) μινεσ, μετά από ςχετικι αίτθςθ 

του υποψθφίου και τθν αποδοχι τθσ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτον ν. 

4194/2013.  

Η μθνιαία αποηθμίωςθ των αςκοφμενων δικθγόρων κα ανζρχεται ςτο ποςό των 600€. Το ποςό αυτό δεν κα υπόκειται ςε αςφαλιςτικζσ 

κρατιςεισ, παρά µόνο ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ και κα καταβάλλεται ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ μινα, µε βάςθ το παρουςιολόγιο 

κατόπιν εντάλματοσ τθσ αρμόδιασ ∆/νςθσ Οικονομικϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.  

Το ωράριο θμεριςιασ απαςχόλθςθσ των αςκοφμενων δικθγόρων κα είναι οκτϊ (8) ϊρεσ ανάλογα µε τισ ανάγκεσ των Γραφείων τθσ 

Νομικισ Υπθρεςίασ. Υπεφκυνοι τιρθςθσ και ελζγχου του παρουςιολογίου και τθσ άςκθςθσ των υποψιφιων δικθγόρων κα είναι οι δικθγόροι που 

υπθρετοφν ςτα Γραφεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ που κα απαςχολοφνται οι εκάςτοτε αςκοφμενοι.  

Στο τζλοσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κα χορθγείται βεβαίωςθ άςκθςθσ από τον Περιφερειάρχθ Ηπείρου, νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου.  

Η πρόςλθψθ των αςκοφμενων δικθγόρων κα προκαλζςει ετιςια δαπάνθ θ οποία κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0345 «Αμοιβζσ προςωπικοφ που 

πραγματοποιεί ςτισ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ άςκθςθ ςτο επάγγελμα» του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. Για κακζνα από τα επόμενα ζτθ, 

θ εν λόγω δαπάνθ κα καλφπτεται από τισ πιςτϊςεισ που κα εγγράφονται ςτον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου οικείου οικονομικοφ ζτουσ.  

Η απόφαςθ που κα λάβει το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου για τθν ζγκριςθ πρόςλθψθσ των αςκοφμενων δικθγόρων να αποςταλεί ςτο 

Υπουργείο  Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων προκειμζνου να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 

Δικαιοςφνθσ, και Οικονομικϊν που κα κακορίηει τον ςυνολικό αρικμό των αςκοφμενων δικθγόρων, τον ακριβι χρόνο άςκθςθσ κακϊσ και το φψοσ 

τθσ αμοιβισ τουσ. Η εν λόγω ΚΥΑ κα δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

Οι αιτιςεισ των υποψθφίων υποβάλλονται ςτο Τμιμα Προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Γενικισ ∆/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και 

Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ ςχετικισ πρόςκλθςθσ του Περιφερειάρχθ 

Ηπείρου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. Στισ αιτιςεισ δθλϊνονται: α) ςτοιχεία δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ β) αρικμό μθτρϊου 

αςκοφμενου και γ) ςτοιχεία επικοινωνίασ.  

Σε περίπτωςθ που οι αιτιςεισ υπερβαίνουν τον αρικμό των διακζςιμων κζςεων, θ επιλογι τουσ πραγματοποιείται µε δθμόςια κλιρωςθ  

που διενεργείται ςτο  Τμιμα Προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Γενικισ ∆/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου παρουςία των ενδιαφερομζνων. Τα ονόματα των επιλεγζντων αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.  

Μετά τα ανωτέρω 
ΕΙΗΓΟΤΜΑΙ: 

Στο Σϊμα του Περιφερειακοφ Συμβουλίου προκειμζνου να αποφαςίςει τθν ζγκριςθ πρόςλθψθσ πζντε (5) αςκοφμενων δικθγόρων για τθν 

πραγματοποίθςθ μζρουσ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ ςτα Γραφεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και ειδικότερα δυο (2) για τθ 

Νομικι Υπθρεςία τθσ Π.Ε. Ιωαννίνων, ζνασ (1) για το Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Άρτασ, ζνασ (1) για το Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Π.Ε. 

Θεςπρωτίασ και ζνασ (1) για το Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Πρζβεηασ, µε τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν ειςιγθςθ. » 

 

5. Τισ κετικζσ επί τθσ ειςιγθςθσ, τοποκετιςεισ των παρατάξεων του Π.Σ., με τισ παρατθριςεισ που κατζκεςαν και ειδικότερα: 

 Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟ  ΑΝΑΣΡΟΠΗ», με τθν ευκαιρία τθσ ςυηιτθςθσ του κζματοσ, τόνιςε  τθν ανάγκθ να εξεταςκεί άμεςα θ ανάγκθ 

ι όχι πρόςλθψθσ και δεφτερου δικθγόρου για τθ Νομικι Υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ,  που εδρεφει ςτα Ιωάννινα. 

 Η παράταξη «υμμαχία ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», κεωρεί πολφ χαμθλι τθν αποηθμίωςθ που προβλζπεται και ειδικά όταν δεν προβλζπεται 

καμία άλλθ κάλυψθ. 

 Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ»: 

α) Θεωρεί ότι θ άςκθςθ των φοιτθτϊν – αποφοίτων τθσ Νομικισ  πρζπει να είναι ενταγμζνθ ςτο πτυχίο τουσ, υπό τθν ευκφνθ του 

Κράτουσ, δθλαδι του Υπουργείου και των Δικθγορικϊν Συλλόγων, ϊςτε να μποροφν αποφοιτϊντασ να ζχουν ςυγκροτθμζνθ γνϊςθ 

και κατοχυρωμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα. 

β) Προτείνει ωσ ελάχιςτο κατϊτατο μιςκό τα 750,00 € 
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γ)  Προτείνει τα  2/3 των ειςφορϊν να προζρχονται από το κράτοσ, κακόςον γίνεται λόγοσ για ζνα κομμάτι τθσ κοινωνίασ, το οποίο 

δεν ζχει από πουκενά αλλοφ να ειςπράξει.  

6. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
 
                                                                                                           Αποφαςίηει ομόφωνα 

(απόφαςθ:8/40/25-7-2018 ) 

Αποδζχεται τθν ωσ  άνω αναγραφόμενθ (υπό ςτοιχ. 4) ειςιγθςθ του Θεματικοφ Αντιπεριφερειάρχθ Ηπείρου κου Β.Γοργόλθ,  με  τα όςα ςε αυτι 

διαλαμβάνονται και εγκρίνει τθν πρόςλθψθ πζντε (5) αςκοφμενων  δικθγόρων για τθν πραγματοποίθςθ μζρουσ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ 

ςτα Γραφεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και ειδικότερα δφο (2) για τθ Νομικι Υπθρεςία τθσ Π.Ε. Ιωαννίνων, ζνασ (1) για 

το Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Άρτασ, ζνασ (1) για το Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ και ζνασ (1) για το Γραφείο 

Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Πρζβεηασ,  ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που περιγράφονται , ιτοι:  

 Το χρονικό διάςτθμα τθσ άςκθςισ τουσ κα είναι ζξι (6) μινεσ µε δυνατότθτα παράταςθσ για άλλουσ ζξι (6) μινεσ, μετά από ςχετικι αίτθςθ 

του υποψθφίου και τθν αποδοχι τθσ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ςφμφωνα µε τα οριηόμενα 

ςτον ν. 4194/2013.  

 Η μθνιαία αποηθμίωςθ των αςκοφμενων δικθγόρων κα ανζρχεται ςτο ποςό των 600€. Το ποςό αυτό δεν κα υπόκειται ςε αςφαλιςτικζσ 

κρατιςεισ, παρά µόνο ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ και κα καταβάλλεται ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ μινα, µε βάςθ το 

παρουςιολόγιο κατόπιν εντάλματοσ τθσ αρμόδιασ ∆/νςθσ Οικονομικϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.  

 Το ωράριο θμεριςιασ απαςχόλθςθσ των αςκοφμενων δικθγόρων κα είναι οκτϊ (8) ϊρεσ ανάλογα µε τισ ανάγκεσ των Γραφείων τθσ 

Νομικισ Υπθρεςίασ. Υπεφκυνοι τιρθςθσ και ελζγχου του παρουςιολογίου και τθσ άςκθςθσ των υποψιφιων δικθγόρων κα είναι οι 

δικθγόροι που υπθρετοφν ςτα Γραφεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ που κα απαςχολοφνται οι εκάςτοτε αςκοφμενοι.  

 Στο τζλοσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κα χορθγείται βεβαίωςθ άςκθςθσ από τον Περιφερειάρχθ Ηπείρου, νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου.  

 Η πρόςλθψθ των αςκοφμενων δικθγόρων κα προκαλζςει ετιςια δαπάνθ,  θ οποία κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0345 «Αμοιβζσ προςωπικοφ που 

πραγματοποιεί ςτισ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ άςκθςθ ςτο επάγγελμα» του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. Για κακζνα από τα 

επόμενα ζτθ, θ εν λόγω δαπάνθ κα καλφπτεται από τισ πιςτϊςεισ που κα εγγράφονται ςτον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 

οικείου οικονομικοφ ζτουσ.  

 Η  παροφςα  απόφαςθ του Π.Σ. για τθν ζγκριςθ πρόςλθψθσ των αςκοφμενων δικθγόρων,  να αποςταλεί ςτο Υπουργείο  Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ & Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων προκειμζνου να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ  και 

Οικονομικϊν, που κα κακορίηει τον ςυνολικό αρικμό των αςκοφμενων δικθγόρων, τον ακριβι χρόνο άςκθςθσ κακϊσ και το φψοσ τθσ 

αμοιβισ τουσ. Η εν λόγω ΚΥΑ κα δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

 Οι αιτιςεισ των υποψθφίων κα υποβάλλονται ςτο Τμιμα Προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Γενικισ ∆/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

και Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ ςχετικισ πρόςκλθςθσ του 

Περιφερειάρχθ Ηπείρου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. Στισ αιτιςεισ δθλϊνονται: α) ςτοιχεία δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

β) αρικμό μθτρϊου αςκοφμενου και γ) ςτοιχεία επικοινωνίασ.  

 Σε περίπτωςθ που οι αιτιςεισ υπερβαίνουν τον αρικμό των διακζςιμων κζςεων, θ επιλογι τουσ πραγματοποιείται µε δθμόςια κλιρωςθ 

που διενεργείται ςτο  Τμιμα Προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Γενικισ ∆/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Εςωτερικισ Λειτουργίασ 

τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου παρουςία των ενδιαφερομζνων. Τα ονόματα των επιλεγζντων αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Το παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
         Ο Πρόεδροσ του Π.Σ. 
          Σταφροσ Παργανάσ 

                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα       
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου              Ο Γραμματζασ του  Π.Σ.  

      Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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