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ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΚ 
 
 

ΚΟΙΝ: - Νομική Υπηρεσία ΠΚ 
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΚ 

 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 336/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 336/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-

2022), που αφορά στην Δικαστική εκπροσώπηση για νομική υποστήριξη 

υπαλλήλου 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022) 
Αριθμός Απόφασης: 336/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, 

συνήλθε σε συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό 
Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 85525/29-
03-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-
05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) ΚΥΑ με 
θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 
Απριλίου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

5 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

6 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακoί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-
Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος 
Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη 
τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη 
Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης 
Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη 
υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος 
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(θέμα 26), Marcu Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 
26), και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και 
Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Δικαστική εκπροσώπηση για νομική υποστήριξη υπαλλήλου 
 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 40870/15-02-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού ΠΚ όπου αναφέρονται τα παρακάτω: 
«Ο Αναπλ. Προιστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης 
Ψαρουδάκης Μιχαήλ, υπέβαλε την από 02-02-2022 αίτηση, με την οποία ζητά τη 
νομική υποστήριξη  στην ασκηθείσα εναντίον του ποινική δίωξη, σύμφωνα με το 
από 27-06-2021 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου για τις πράξεις 
της σωματικής βλάβης από αμέλεια δια παραλείψεως, καθώς και των επικίνδυνων 
παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία από αμέλεια δια παραλείψεως. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4674/2020, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 52 του Ν. 4735/2020, καθώς και 
αυτές του άρθρου 35 του Ν. 4795/2021, «1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, 
οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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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 στην 
κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά 
πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου. 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), 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. 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. 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. 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. 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 αρχής.». 
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 Ύστερα από τα ανωτέρω, εισηγούμαστε θετικά για τη νομική υποστήριξη κατά 
τη δικάσιμο της 05ης /05/2022, σύμφωνα με το από 27-06-2021 έγγραφο της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου, του Αναπλ. Προϊσταμένου της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Ψαρουδάκη Μιχαήλ για την ασκηθείσα εναντίον του ποινική 
δίωξη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, καθώς και σε 
οποιαδήποτε μετά από αναβολή ήθελε ορισθεί, καθόσον η ποινική δίωξη δεν 
ασκήθηκε ύστερα από καταγγελία δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής 
αρχής και  τα αδικήματα που του αποδίδονται διαπράχθηκαν κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του ως Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Κρήτης. 
Επίσης εισηγούμαστε για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1700 ευρώ για 
την πληρωμή δικηγόρου». 

7. Το με αρ. πρωτ. 79411/22-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 
1. Του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα Διοικ. Διαδικασιών». 
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
3. Του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.τ.λ. όπως 
έχουν τροποποιηθεί  
και ισχύουν μέχρι σήμερα». 
4. Του Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης». 
5. Του Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, 
Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια 
διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση». 
6. Την με α.π. 26037/02-02-2022 αίτηση του υπαλλήλου της Υπηρεσίας κ. 
Ψαρουδάκη Μιχαήλ.  
7. Την με α.π. 40870/15-02-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
Σχετικά με το αναφερόμενο στο θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής :  
1. Με την με α.π. 26037/02-02-2022 αίτηση του, ο υπάλληλος της Υπηρεσίας 
μας κ. Ψαρουδάκης Μιχαήλ αιτείται προς την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
της Περιφέρειας Κρήτης τη νομική του υποστήριξη κατά την δικάσιμο στις 
05/05/2022 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σύμφωνα με τα με ΑΒΜ 
Η2020/621 και ΑΒΩ Η2021/92 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηράκλειου.  
2. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης με την με 
α.π. 40870/15-02-2022 απόφαση της, εγκρίνει την νομική υποστήριξη του 
υπαλλήλου. 
Για τους παραπάνω λόγους : 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
Την έγκρισή της απόφασης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την 
νομική υποστήριξη του κ. Ψαρουδάκη Μιχαήλ για τη νομική του υποστήριξη κατά 
την δικάσιμο στις 05/05/2022 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σύμφωνα 
με τα με ΑΒΜ Η2020/621 και ΑΒΩ Η2021/92 έγγραφα της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Ηράκλειου.  και να εγκριθεί το ποσό των  1.700,00 ευρώ για την 
πληρωμή δικηγόρου . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 01.0072-00.0899.01. 

8. Την εισήγηση της κ. Δοξάκη Ελένης, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής.  
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει: 
1. τη με αριθμ. πρωτ. 40870/15-02-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού για τη νομική υποστήριξη του κ. Ψαρουδάκη Μιχαήλ κατά την δικάσιμο 
στις 05/05/2022 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σύμφωνα με τα με 
ΑΒΜ Η2020/621 και ΑΒΩ Η2021/92 έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Ηράκλειου, 

2. το ποσό των 1.700,00 ευρώ για την πληρωμή δικηγόρου . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 01.0072-00.0899.01, 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 01-04-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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