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          Στο Δίστομο, σήμερα 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος 
στο Δίστομο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 45520/192/27-2-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου 
Ψυχογιού, στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 1Ο  

Ε.H.Δ. 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην “Περιφερειακή Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά &  Φάνης Σπανός   
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
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4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς  √ 
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος   √ 
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος   √ 
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
         
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με 
αρίθμ. πρωτ. (οικ.) 39409/56/20-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

Έχοντας υπόψη: 
1.- Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 164 του Ν. 2852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 
Α΄/87), σύμφωνα με τις οποίες “Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να 
συστήνονται μέχρι δύο (2) επιτροπές, στις οποίες το Συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητές 
του για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας”. 

2.-  Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 164 του ως άνω νόμου 2852/2010, σύμφωνα 
με τις οποίες “[...] το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με 
ειδική αιτιολογία, και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει 
να ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που είχε μεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές. Οι 
επιτροπές, με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών τους, μπορούν να παραπέμπουν συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς τους στο 
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Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνουν ότι αυτό επιβάλλεται από 
την ιδιαίτερη σοβαρότητά του”. 

3.- Το Π.Δ. 148/2010 “Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Α΄/241), όπως 
ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του ΑΠ: 3203/84663/22-06-2017 Απόφαση 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β΄/2201). 

4.- Την υπ’ αριθμ. 146/2014 (πρακτικό 9ο) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
“Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”. 

5.- Την αριθμ. 147/2014 (πρακτικό 9ο) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
“Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφερειακή 
Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”. 

6. Την αριθ. 172/2015 (πρακτικό 10ο) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
Β΄/2471) περί  ¨ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ¨ . 

7.- Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄/171) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”. 

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν, 2224/1994 (ΦΕΚ Α΄/112) όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 12 του ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α΄/202) “Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα 
Υπουργείου Ανάπτυξης”. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την μεταβίβαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή 

Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των εξής 
αρμοδιοτήτων : 

(Ι) Όλων των εισηγητικών ή αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, που απαιτούνται για την 
εφαρμογή τόσο των διατάξεων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και των ειδικών 
διατάξεων, που αναφέρονται στο αντικείμενο ενασχόλησης της    Επι τροπής (Εργασία και 
Κοινωνική Αλληλεγγύη).  

 
(ΙΙ). Των αρμοδιοτήτων άσκησης υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων όπως αυτές 

περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄/171) και ιδίως: 
α) την απόφαση για την ίδρυση ή την κατάργηση λαϊκής αγοράς, μετά από πρόταση 

του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και γνωμοδότηση της οικείας Επιτροπής Λαϊκών 
Αγορών και της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. (Άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4497/2017). 

β) την απόφαση για την ίδρυση κυριακάτικης αγοράς, ύστερα από εισήγηση του οικείου 
Δήμου και γνώμη του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούμενα 
είδη. (Άρθρο 38 παρ. 2). 

γ) την απόφαση για την διοργάνωση οποιουδήποτε είδους υπαίθριων αγορών σε 
ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο, μετά από αίτημα Πολιτιστικών, Εξωραϊστικών και Τοπικών 
Συλλόγων (Άρθρο 38 παρ. 8) και βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
οργάνωση εκδηλώσεων επετειακού χαρακτήρα, γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή 
εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους 
υπαίθρια αγορά στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα πολιτιστικού, εξωραϊστικοί, τοπικοί 
σύλλογοι διοργανώνουν τις εκδηλώσεις για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη.  

δ) την απόφαση για την έκδοση προκήρυξης, που υπογράφεται από τον 
Περιφερειάρχη, για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και 
πλανόδιου εμπορίου. Την απόφαση για τον ανώτατο αριθμό αδειών παραγωγών πωλητών 
που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση του πλανόδιου εμπορίου. (Άρθρο 20 παρ. 1, 
Άρθρο 47 παρ. 1 και Άρθρο 49 παρ. 1). 

ε) την απόφαση για το ύψος του υποχρεωτικού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που 
θα καταβάλλεται στους Δήμους, κατόπιν πρότασης των φορέων λειτουργίας (Δήμων), των 
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οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν 
αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. (Άρθρο 36 παρ. 1) 

στ) την απόφαση για τον καθορισμό του ετήσιου τέλους, ανά άδεια πωλητού πλανόδιου 
εμπορίου, που αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας. (Άρθρο 43 παρ. 3). 

(ΙΙΙ).Τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄/202) περί 
παράτασης των ωραρίου λειτουργίας (εθνικού πλαισίου λειτουργίας) καταστημάτων κάθε 
είδους. 

(ΙV). Οι με αρ. 147/2014 και 172/2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου περί  
¨Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων .........................  ¨ , παύουν να ισχύουν. 

 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει: την μεταβίβαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 
Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, των εξής αρμοδιοτήτων : 

(Ι) Όλων των εισηγητικών ή αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, που απαιτούνται για 
την εφαρμογή τόσο των διατάξεων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο 
και των ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται στο αντικείμενο ενασχόλησης της    Επι 
τροπής (Εργασία και Κοινωνική Αλληλεγγύη).  

(ΙΙ). Των αρμοδιοτήτων άσκησης υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων όπως 
αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄/171) και ιδίως: 

α) την απόφαση για την ίδρυση ή την κατάργηση λαϊκής αγοράς, μετά από 
πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και γνωμοδότηση της οικείας Επιτροπής 
Λαϊκών Αγορών και της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. (Άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 
4497/2017). 

β) την απόφαση για την ίδρυση κυριακάτικης αγοράς, ύστερα από εισήγηση του 
οικείου Δήμου και γνώμη του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα 
πωλούμενα είδη. (Άρθρο 38 παρ. 2). 

γ) την απόφαση για την διοργάνωση οποιουδήποτε είδους υπαίθριων αγορών σε 
ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο, μετά από αίτημα Πολιτιστικών, Εξωραϊστικών και 
Τοπικών Συλλόγων (Άρθρο 38 παρ. 8) και βεβαίωσης ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για οργάνωση εκδηλώσεων επετειακού χαρακτήρα, γενικότερου 
κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων 
διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά στις περιπτώσεις που 
αποδεδειγμένα πολιτιστικού, εξωραϊστικοί, τοπικοί σύλλογοι διοργανώνουν τις 
εκδηλώσεις για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη.  

δ) την απόφαση για την έκδοση προκήρυξης, που υπογράφεται από τον 
Περιφερειάρχη, για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και 
πλανόδιου εμπορίου. Την απόφαση για τον ανώτατο αριθμό αδειών παραγωγών 
πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση του πλανόδιου εμπορίου. 
(Άρθρο 20 παρ. 1, Άρθρο 47 παρ. 1 και Άρθρο 49 παρ. 1). 

ε) την απόφαση για το ύψος του υποχρεωτικού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους 
που θα καταβάλλεται στους Δήμους, κατόπιν πρότασης των φορέων λειτουργίας 
(Δήμων), των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. (Άρθρο 36 παρ. 1) 

στ) την απόφαση για τον καθορισμό του ετήσιου τέλους, ανά άδεια πωλητού 
πλανόδιου εμπορίου, που αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας. (Άρθρο 43 παρ. 3). 
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(ΙΙΙ).Τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄/202) 
περί παράτασης των ωραρίου λειτουργίας (εθνικού πλαισίου λειτουργίας) 
καταστημάτων κάθε είδους. 

(ΙV). Οι με αρ. 147/2014 και 172/2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
περί  ¨Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων .........................  ¨ , παύουν να ισχύουν. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας» και ο  Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή 
Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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