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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Νο3/29-03-2021/ Θζμα 4ο 

 

Στθν  Άρτα ,ςιμερα τθν 29θ Μαρτίου 2021,θμζρα Δευτζρα και ϊρα 19:00 ςυνιλκε μζςω 
τθλεδιάςκεψθσ ςτθ πλατφόρμα ΖΟΟΜ φςτερα από τθν αρικμ. 312/23-03-2021 
πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτοφ κ. Ιωάννθ Γκολομάηου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ για να ςυηθτιςει και να πάρει αποφάςεισ ςχετικά με τα κζματα 
που αναφζρονται ςτθν θμεριςια διάταξθ. 
 
Παρόντεσ από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ιταν: οι κ.κ. Γιάννθσ Γκολομάηοσ 
(Πρόεδροσ), Δθμιτριοσ Χουλιάρασ (Αϋ Αντιπρόεδροσ) Δθμιτριοσ Τρομποφκθσ 
(Οικονομικόσ Επόπτθσ), Δθμιτρθσ Κοςςυβάκθσ (Υπεφκυνοσ Συμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 
επιχειριςεων), Γεωργία Κωςτοφλα (Γενικόσ Γραμματζασ), Κωνςταντίνοσ Βοφλγαρθσ 
(μζλοσ Δ.Σ.),  Σακκάσ Κωνςταντίνοσ  (μζλοσ Δ.Σ.), Τηαδιμασ Κωνςταντίνοσ (μζλοσ Δ.Σ.), 
Παππάσ Αναςτάςιοσ (μζλοσ Δ.Σ.), Χρθςτίδθσ Νικόλαοσ (μζλοσ Δ.Σ.), Κολιόσ Χριςτοσ 
(μζλοσ Δ.Σ.), , Φϊτθσ Φϊτθσ (μζλοσ Δ.Σ.), Λζτςιου Βαςιλικι (μζλοσ Δ.Σ.), Σκανδάλθ 
Κωνςταντίνα (μζλοσ Δ.Σ.), Σοφλθσ Γεϊργιοσ( Μζλοσ Δ.Σ). 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Θζμα 1ο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Θζμα 4ο:Τροποποίθςθ του άρκρου 87 του Ν.4635/2019 ςχετικά με τθν ςτελζχωςθ των 
Υπθρεςιϊν Γ.Ε.ΜΗ από νομικό. Σχετικά: άρκρο 229 παρ.6 του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ 36/09-
0302021 - Λιψθ απόφαςθσ για τθν προκιρυξθ πρόςλθψθσ δικθγόρου ςτθν Υ.Γ.Ε.ΜΗ του 
Επιμελθτθρίου ϋΑρτασ. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Επιμελθτθρίου ϋΑρτασ, αφοφ ζλαβε υπόψθ του: 
1. το Νόμο 4497/2017 «Άςκθςθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ κλπ.» και ιδίωσ τα άρκρα 69 και 70 αυτοφ, 
2. το Νόμο 4635/2019 «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ το άρκρο 
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87 αυτοφ, 
3. το Νόμο 4782/2021» Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων κλπ.» και ιδίωσ το άρκρο 229 αυτοφ με το οποίο 
τροποποιείται θ παρ. 6 του άρκρου 87 του Νόμου 4635/2019, 

4. τθν από 13/02/12/2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Επιμελθτθρίου, με 
τθν οποία εγκρίκθκε θ πρόςκλθςθ για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ 
οργανικισ κζςθσ δικθγόρου επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ ΓΕΜΗ ςτο Επιμελθτιριό μασ, 

5. τθν από 1173/07/12/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΛΥ469ΗΛ4-Γ1Α) πρόςκλθςθ για τθν εκδιλωςθ 
ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ κζςθσ δικθγόρου επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ, ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του ανωτζρω νομικοφ πλαιςίου 
για τθν επιλογι δικθγόρου ΓΕΜΗ, θ όλθ διαδικαςία καταργείται αηθμίωσ εκατζρωκεν 
(όροσ τθσ διακιρυξθσ), 

6. το γεγονόσ ότι το Επιμελθτιριό μασ δεν εμπίπτει ςτθν κατθγορία των Επιμελθτθρίων, 
που υποχρεοφνται ςτθν πρόςλθψθ δικθγόρου πλιρουσ απαςχόλθςθσ, κατά τθν παρ. 6 
του άρκρου 87 του Νόμου 4635/2019, όπωσ τροποποιθκζν ιςχφει ςιμερα, 

 
ομόφωνα αποφαςίηει 

1. Ανακαλεί και καταργεί τθν αρικμ.1173/07/12/2020 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προςφορϊν για τθν πλιρωςθ οργανικισ κζςθσ 
επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ δικθγόρου πλιρουσ απαςχόλθςθσ για τθν υπθρεςία  
ΓΕΜΗ του Επιμελθτθρίου. 

2. Παραγγζλλει ςτθν υπθρεςία ΓΕΜΗ του Επιμελθτθρίου όπωσ ενθμερϊςει για τον 
τερματιςμό τθσ όλθσ διαδικαςίασ,  με κάκε πρόςφορο μζςο, όλουσ του υποβαλόντεσ 
προςφορζσ υποψθφίουσ για τθν πλιρωςθ τθσ άνω κζςθσ.  

 
Θζμα 5ο:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ο Πρόεδροσ 

 
 

Ιωάννθσ Γκολομάηοσ 
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