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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 7η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 324/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 06-02-2020. 

 
Θέμα 39ο  

Πρόσληψη δικηγόρου για εκπροσώπηση μόνιμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής και πρώην 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιϊας 
(Δ.Κ.Ε.Σ.Ο) σε ποινικό δικαστήριο. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ 

αρ. πρωτ. 95219/4-2-2020 εισήγηση από το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών 

Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Α.  Σύμφωνα με το άρ. 102 του Ν. 4483/2017 « H περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 

του ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«στ. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική 

υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής 

δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης 

αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται 

από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο 

δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από 

πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι 

ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρ. 176 παρ. 1 περ. κ’ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική 

Επιτροπή «Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 

αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα 

δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η 

ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 

του ΚΔΚ.» 

 

Β. Με την υπ’ αριθμ. (2) σχετικό αίτησή του, ο εν λόγω υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής 

αιτείται την ανάθεση της ποινικής του υπόθεσης (σωματική βλάβη από αμέλεια προκληθείσα από 

άτομο που ήταν υπόχρεο λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλματός του να καταβάλει ιδιαίτερη 

επιμέλεια ή προσοχή, κατ’ άρθρ. 314 παρ. 1α και 315 παρ. 1β ΠΚ, κατά το κατηγορητήριο), σε 

εξωτερικό δικηγόρο για την υπεράσπισή του ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 13/02/2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

 

Γ. Επειδή η δικαστική εκπροσώπηση των υπαλλήλων και αιρετών έχει ανατεθεί κατά τις ως 

άνω διατάξεις, στους δικηγόρους της Περιφέρειας, είναι δε κατ’ εξαίρεση δυνατή η ανάθεση 

ποινικής υπόθεσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε δικηγόρο εκτός των ανωτέρω, υπό 

τις προϋποθέσεις του νόμου (εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία της υπόθεσης).   Εν προκειμένω, 

δεδομένης της φύσεως της υπόθεσης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για εξειδικευμένες τεχνικές 

γνώσεις, ώστε να κριθεί η επικινδυνότητα ή μη του οδοστρώματος αλλά και κατά πόσο υπάρχει 

αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στο τροχαίο που οδήγησε στην προκληθείσα σωματική βλάβη του 

παθόντος και σε τυχόν παράλειψη ή αμέλεια του υπαλλήλου της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, 

πρέπει να αναφερθεί ότι δικηγόρος εκτός της Περιφέρειας είχε αναλάβει σε προγενέστερο στάδιο 

τη σύνταξη  των έγγραφων εξηγήσεων του κατηγορουμένου και επομένως έχει ήδη λάβει πλήρη 

γνώση της ποινικής δικογραφίας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για ορθότερο χειρισμό και 

συνεπώς, θετική έκβαση της υπόθεσης και απαλλαγή - αθώωση του εν λόγω υπαλλήλου. 

Παράλληλα, η προϋπάρχουσα αυτή συνεργασία έχει δημιουργήσει μεταξύ τους σχέση πλήρους 

εμπιστοσύνης καθιστώντας έτσι ευχερέστερη την καλύτερη επικοινωνία του πληρεξούσιου 

δικηγόρου και του εντολέα του. 

 

 Επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση σχετίζεται με τα συμφέροντα της Περιφέρειας, καθόσον 

αφορά σωματική βλάβη από αμέλεια για την οποία παραπέμπεται να δικαστεί ως υπαίτιος του 
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τροχαίου ατυχήματος  μόνιμος Υπάλληλος της Περιφέρειας, υπό την τότε ιδιότητά του ως 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας 

(Δ.Κ.Ε.Σ.Ο). Είναι δε προς όφελος της Περιφέρειας Αττικής  η αθώωσή του, ώστε να αποτραπεί 

αφενός η δυσφήμισή της, αφετέρου δε η έγερση  και διεκδίκηση αποζημίωσης  σε βάρος της για τη 

συγκεκριμένη υπόθεση. 

 

 Επειδή, όπως είναι αυτονόητο, δεν αρνούμαστε την εκπροσώπηση του ανωτέρω 

υπαλλήλου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, φρονούμε όμως ότι η εν λόγω υπόθεση απαιτεί 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να ανατεθεί σε δικηγόρο 

επιλογής και πλήρους εμπιστοσύνης του αιτούντος. 

 

 Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε θετικά και σας διαβιβάζουμε το σχετικό αίτημα ώστε να 

κρίνετε αρμοδίως. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

Την πρόσληψη δικηγόρου για εκπροσώπηση μόνιμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής και 
πρώην Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης 
Οδοποιϊας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο) σε ποινικό δικαστήριο. 
 
 

   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μεθυμάκη Άννα 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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