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Του  Πρακτικού αριθ. 23/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 620/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας σχετικά με την υπεράσπιση του Αντ/χη Π.Ε. Έβρου που αφορά 
παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράβαση καθήκοντος. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια 
περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 
10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δέκατου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
Απόφαση 620: Εισηγούμενη το  δέκατο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4852/16-9-2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :  
1. Την από 15-09-2021  αίτηση του κ. Πέτροβιτς Δημητρίου του Θεοδώρου, για Νομική Υποστήριξη. 
2. Το με ΑΒΜ Δ2018/229,  ΑΒΩ: 404/2019 κλητήριο θέσπισμα καθώς και την υπ’ αρίθμ. 12/2021 

κλήση σύμφωνα με τα οποία ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κατηγορείται για 
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ και έχει 
οριστεί δικάσιμος την 21/09/2021, ενώπιον του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-03-2020), περί νομικής υποστήριξης 
ανθρωπίνου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών τοπικής , όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές 
του άρθρου 52 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α’/12-10-2020) και των άρθρων  35 και 52 του 
Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62/τ.Α’/17-04-2021) και ισχύουν, όπου αναφέρεται ότι: 

5. «1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να 
παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών 
αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος 
τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η 
ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία 
εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η νομική υποστήριξη αφορά 
είτε στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που 
συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε 

ΑΔΑ: 91ΔΠ7ΛΒ-8Ι7



στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά 
πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου. 

6. 2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η 
καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη 
απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή 
τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη 
εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. 
Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε 
διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες 
αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208). 

7. 3. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την 
αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του 
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ή εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια 
θέση, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα 
καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με 
την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο 
βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται 
η υπόθεση στο αρχείο. 

8. Η νομική υποστήριξη της παρ. 1 παρέχεται και σε περίπτωση έγερσης αγωγής εκ μέρους τρίτων 
κατά των ανωτέρω υπαλλήλων, με αίτημα την επιδίκαση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών, αστικών 
αξιώσεων ένεκα πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

9. Η ως άνω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων, για τις οποίες 
έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εναγομένου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία εκ μέρους 
δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής. 

10. Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση νομικής υποστήριξης κατά την παρούσα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική 
εισήγηση, λόγω άσκησης ποινικής δίωξης κατά του εναγόμενου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία, 
κατά τα ανωτέρω, τα προβλεπόμενα έξοδα νομικής υποστήριξης καταβάλλονται εκ των υστέρων, 
εφόσον για την ποινική υπόθεση εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία ο υπάλληλος 
κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του δικαστικού 
συμβουλίου με το οποίο παύει η ποινική δίωξη εναντίον του ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. 

11. Οι ρυθμίσεις της παρούσας καταλαμβάνουν, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5, και τις υποθέσεις, για 
τις οποίες εκκρεμούν αγωγές εναντίον υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις νομικής 
υποστήριξης, σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον ως εκ της πορείας της υπόθεσης υπάρχει στάδιο 
νομικής υποστήριξης ενώπιον δικαστηρίου ή δικαστικής αρχή. 

12. 4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νομική 
υποστήριξη των αιρετών παρέχεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του 
δικηγόρου ή νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η θετική εισήγηση γίνεται με 
ανάθεση σε δικηγόρο από την οικεία Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική 
εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις 
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή 
απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει 
οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον του ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο . 

13. 5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η προκαλούμενη δαπάνη έχει 
προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.» 

14. Το υπ’ αρίθμ. 4873/16-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης 
Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Έβρου, περί επιβεβαίωσης ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης στον 
Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) 0894.0001 του Ειδικού Φορέα (ΕΦ) 4072 στον Προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2021 για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 540,00 €, για την κάλυψη 
της δικαστικής δαπάνης εκπροσώπησης. 

15. Την από 16-9-2021  θετική εισήγηση της δικηγόρου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κα. Πατσουρίδου Στάμως .  
16. Το γεγονός ότι η δίωξη δεν έγινε εκ μέρους της Υπηρεσίας και επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του ως άνω άρθρου στο πρόσωπο του για να οριστεί πληρεξούσιο δικηγόρος προς υπεράσπισή 
του. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία  
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
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Θετικά για την παροχή νομικής υποστήριξης στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
κ. Πέτροβιτς Δημήτριο του Θεοδώρου και παρακαλούμε να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στο 
δικηγόρο Καραλή Ιωάννη του Σπυρίδωνα, του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με Α.Μ. 75, 
προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας, 
τον κ. Πέτροβιτς Δημήτριο του Θεοδώρου, κατά τη δικάσιμο στις 21/09/2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 
από αναβολής αυτής.  
Η αμοιβή για παράσταση υπεράσπισης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, κ. 
Πέτροβιτς Δημητρίου του Θεοδώρου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Πίνακες Αμοιβών Δικηγόρων του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013, ΦΕΚ 208 Α’), ανέρχεται περίπου στο ποσό των 540,00 €, το οποίο έχει 
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Έβρου από τον ΚΑΕ 4072.0894.0001, 
σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4873/16-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης 
Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Έβρου. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 
ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 

(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 
 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Καραλή Ιωάννη του Σπυρίδωνα, του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με Α.Μ. 75, προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει 
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας, τον κ. Πέτροβιτς Δημήτριο του Θεοδώρου, κατά τη 
δικάσιμο στις 21/09/2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολής αυτής.  
Η αμοιβή για παράσταση υπεράσπισης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, κ. 
Πέτροβιτς Δημητρίου του Θεοδώρου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Πίνακες Αμοιβών Δικηγόρων του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013, ΦΕΚ 208 Α’), ανέρχεται περίπου στο ποσό των 540,00 €, το οποίο έχει 
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Έβρου από τον ΚΑΕ 4072.0894.0001, 
σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4873/16-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης 
Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Έβρου. 

 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Παρά τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, ο Πρόεδρος της ΟΕ ΠΑΜΘ είχε 
την κλήση στα χέρια του στις 5/7/2021. Αυτός πρώτος θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα στους 
υπόλοιπους για την έγκαιρη εισαγωγή των θεμάτων στην ΟΕ. Συνεπώς η αδράνεια του ιδίου δεν 
δικαιολογείται.  

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  620/2021. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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