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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2294/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 839250/7-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 43ο  
Εισήγηση σχετικά με τις αιτήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ζαρονίκου Σταυρούλας και Παππά Αποστόλου, για νομική στήριξη από την 
Περιφέρεια Αττικής. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Νοδάρα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με το από 20-09-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας οι από 20-09-2021 
αιτήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, 
Ζαρονίκου Σταυρούλας του Δημητρίου και Παππά Αποστόλου του Κωνσταντίνου, με τις 
οποίες αιτούνται την παροχή νομικής υποστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής, όπως προβλέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να εκπροσωπηθούν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 
επιλογής τους, κ. Κατσέλη Άγγελο, αναφορικά με υπόθεση όπου δικάζονται ως 
συγκατηγορούμενοι.  
Βάσει του υπ’αριθμ. 415/2021 Κλητήριου Θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, 
οι ως άνω υπάλληλοι εκλήθησαν να εμφανισθούν στις 30-09-2021 ενώπιον του Α’ Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Πειραιώς για να εμφανισθούν ως υπαίτιοι για χορήγηση ψευδούς βεβαίωσης 
κατά συναυτουργία (άρθρο 242 ΠΚ). Ειδικότερα, οι υπάλληλοι φέρονται να εξέδωσαν, υπό την 
ιδιότητά τους ως Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων και ως υπάλληλος 
του αυτού Τμήματος αντιστοίχως, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος (το οποίο φέρεται να 
είχε κλαπεί) κατόπιν δήλωσης απώλειας αυτής σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο, καθώς ο ιδιοκτήτης 
του οχήματος είχε αποβιώσει, ενώ κατόπιν φέρονται να απέκρυψαν τον φάκελο της υπόθεσης, 
προκειμένου να συγκαλύψουν το γεγονός. 
 
II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ.1 Ν.4674/2020, «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 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 
στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου 
δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου». 
Περαιτέρω, στην παρ.3 της ως άνω διάταξης αναγράφεται ότι: «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. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής […]». 

 
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υπαγωγής της εξεταζόμενης 
περίπτωσης στις ανωτέρω διατάξεις, 
 
Εισηγούμαστε 
Την έγκριση των αιτημάτων χορήγησης νομικής βοήθειας των υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών 
& Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ζαρονίκου Σταυρούλας του Δημητρίου και Παππά 
Αποστόλου του Κωνσταντίνου, όπως διατυπώνονται στις από 20-09-2021 αιτήσεις τους. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον νόμο, η καταβολή του σχετικού ποσού θα γίνει εφόσον εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση, με την οποία ο υπάλληλος κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται των 
κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η 
ποινική δίωξη εναντίον του ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα 
παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε 
διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών 
του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). 
 
 

ΑΔΑ: ΩΙΩ67Λ7-ΤΓΡ



 

 3 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση των αιτημάτων χορήγησης νομικής βοήθειας των υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών 
& Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ζαρονίκου Σταυρούλας του Δημητρίου και Παππά 
Αποστόλου του Κωνσταντίνου, όπως διατυπώνονται στις από 20-09-2021 αιτήσεις τους. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον νόμο, η καταβολή του σχετικού ποσού θα γίνει εφόσον εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση, με την οποία ο υπάλληλος κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται των 
κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η 
ποινική δίωξη εναντίον του ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα 
παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε 
διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών 
του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). 

 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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