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                     ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
                                   ΤΗΣ 28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

                                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/2018

Στη Λαμία στο κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , Λ.Καλυβίων 2 και στην
αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών ,σήμερα 28/11/2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από την αριθμ. Πρωτ:οικ.272376/50/22-11-2018
πρόσκληση του προέδρου αυτής , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για να αποφασίσει επί των κάτωθι
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχοντας υπόψη:

1) Την αριθμ.146/2014(πρακτικό 97/15-9-2014) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας«  Περί σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ/Β/2197/13-10-2015 & 4)
2) Την αριθμ. οικ.29122/324/6-2-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
με την οποία ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης κος Ιωάννης
Περγαντάς ,ο οποίος είναι αρμόδιος στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3) Την αριθμ.46/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας  με την οποία εκλέγονται νέα μέλη στην Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4) Την αριθμ.38/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εκλέγεται τακτικό μέλος στην Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ο Περιφερειακός Σύμβουλος  κος Κων/νος
Αποστολόπουλος ,λόγω παραιτήσεως του κου Αθανασίου Καρακάντζα και
αναπληρωματικό μέλος  ο Περιφερειακός Σύμβουλος  κος Σπυρίδων
Παπαχριστοδούλου σε αντικατάσταση του κου Ιωάννη Περγαντά.
5) Την αριθμ. 42/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του στην
Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.(ΦΕΚ 1210/τ.Β ΄/2-4-
2018)

ΘΕΜΑ1ο  :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι του
Δήμου Κύμης- Αλιβερίου το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 από τις 19:00 μ.μ έως
τις 24:00 μ.μ στα πλαίσια της διοργάνωσης από τον εμπορικό Σύλλογο
Αλιβερίου εορταστικών εκδηλώσεων.(ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2018)

Εισηγητής:Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης -Εμπορίου
και Τουρισμού κα Ευθυμία Μόσχου  
 ΘΕΜΑ2ο  :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Θήβα του
Δήμου Θηβαίων την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 από τις 21:00 μ.μ έως τις
24:00 μ.μ προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Θήβας να πραγματοποιήσει
εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας.



Εισηγητής:Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης -Εμπορίου
και Τουρισμού κα Ευθυμία Μόσχου  

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν:

1. κ. Ιωάννης Περγαντάς                              ως Πρόεδρος
2. κ.Λάμπρος Τσιτσάνης                              Π.Σ,τακτικό μέλος
3. κ.Χαράλαμπος Κατσαρός                         Π.Σ,τακτικό μέλος
4. κ. Ευάγγελος Κούκουζας                          Π.Σ τακτικό μέλος
5. κ.Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος           Π.Σ.τακτικό μέλος
6. κ.Κωνσταντίνος Μπακομήτρος                 Π.Σ,τακτικό μέλος
7. κ. Κουλούρης  Γεώργιος                           Π.Σ,τακτικό μέλος
8. κ Δέσποινα Αλαμπάνου                            Π.Σ,τακτικό μέλος
9. κ.Αθανάσιος Γιαννόπουλος                      Π.Σ,τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η κα Ευθυμία Μόσχου , Προϊσταμένη της
Δ/νσης Δια βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού καθώς και η κα
Καλτσά Αικατερίνη, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, που ορίστηκε γραμματέας της Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με την αριθμ. 114771/3367/27-10-2014
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης
και ζήτηση κατ΄εξαίρεση να συζητηθεί το παρακάτω έκτακτο θέμα πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα με το άρθρο
164 παρ.4 σε συνδυασμό με το άρθρο 177Ν. 3852/2010)
Το θέμα του κατεπείγοντος έγκειται στο ότι το αίτημα στάλθηκε στην Επιτροπή  στις
28/11/2018 και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30/11/2018.

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παράταση ωραρίου
λειτουργίας των καταστημάτων στη Λαμία  του Δήμου Λαμιέων  την
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 από τις 21:00 μ.μ έως τις 24:00μ.μ
προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας να πραγματοποιήσει
εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας(από 20:00 μ.μ έως τις 24:00μ.μ )

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος
Ιωάννης Περγαντάς.

Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                            Ομόφωνα

Ενέκρινε να συζητηθεί το παραπάνω έκτακτο ως κατεπείγον

                   Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 14

     ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Η Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προϊσταμένης της
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε  κας
Ευθυμίας Μόσχου καθώς και την αριθμ.Φ.Ε/276899/1138/28-11-2018  εισήγηση της
ανωτέρω Δ/νσης, η οποία αναφέρεται  στο αριθμ. οικ.5286/28-11-2018 έγγραφο της



Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας με το οποίο  διαβιβάστηκε : α) το από 6-11-2018
έγγραφο του  Εμπορικού  Συλλόγου Λαμίας  προς την Π.Σ.Ε. όπου αναφέρει: « ...
σας ενημερώνουμε  ότι οι εκδηλώσεις ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ που προτίθεται να
διοργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας στην πόλη μας, θα πραγματοποιηθούν
την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και από ώρες 20.00 μ.μ. έως 24.00 τα
μεσάνυχτα. Δεδομένου ότι θα απασχοληθούν εργαζόμενοι πέραν του ισχύοντος
ωραρίου, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε την έγκρισή σας για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης και τυχόν παραλήψεις, αλλά και τις δικές σας
ενέργειες “, β) το αριθμ. 4878/7-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθιώτιδας προς το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαμίας  με το οποίο ζητήθηκε η
σχετική  γνώμη (σύμφωνα με το αριθμ. οικ. 5286/28-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Ανάπτυξης  Π.Ε. Φθιώτιδας παρήλθε άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου
12 του ν. 3377/2005 για τη διατύπωση γνώμης από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Λαμίας )   , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

                                       Ομόφωνα

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Λαμία του Δήμου
Λαμιέων  την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 από από τις 21:00 μ.μ έως τις 24:00μ.μ
προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος  Λαμίας να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις
Λευκής Νύχτας( από τις  20:00 μ.μ έως τις 24:00μ.μ )
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροι σμοιβών και ασφάλισης  για υπερωριακή και υπερεργασιακή
απασχόληση των εργαζομένων.

                         Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 15

Κατόπιν συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ  1ο(Η.Δ) : Η  Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
λαμβάνοντας υπόψη την Εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού κας Ευθυμίας Μόσχου καθώς και την αριθμ.
Φ.Ε/249113/1020/5-11-2018 εισήγηση της ανωτέρω Δ/νσης  η οποία αναφέρεται και
στο αριθμ.6516/18-10-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Εύβοιας με το
οποίο διαβιβάστηκε:α) το αριθμ. 170/8-10-2018 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου
Αλιβερίου προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπου αναφέρει :«Παρακαλούμε
όπως εγκρίνετε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και
επιχειρήσεων της πόλης του Αλιβερίου  το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 κατά τις ώρες
19:00 έως 24:00 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων (ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2018)
που πρόκειται  να διοργανώσει ο Σύλλογός μας για την περίοδο των Χριστουγέννων
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.  στις 1/10/2018 αρ.πράξης 186...Η αιτούμενη
παράταση και το σύνολο των εκδηλώσεων κρίνουμε ότι θα συμβάλλει στην τόνωση
της τοπικής αγοράς στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς  που διανύουμε ...»β) Το
αριθμ. 1606/17-10-2018 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας το οποίο
αναφέρει :’’ ..............σας επισημαίνουμε τα εξής:

-- Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχοληθούν με τη σύμφωνη γνώμη τους



-- Να τους καταβληθούν σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία όλα τα προβλεπόμενα
από το νόμο, αμοιβές, νυχτερινή απασχόληση,ρεπό κ.λ.π.

--Να μην υπάρχει μαύρη και ανασφάλιστη εργασία

--Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα περί συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στις
τυχόν εκδηλώσεις που θα γίνουν

Σε διαφορετική περίπτωση το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ  δε συμφωνεί.., τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει:

    Ομόφωνα

Την  παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι του Δήμου
Κύμης- Αλιβερίου το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 από τις 19:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ
στα πλαίσια της διοργάνωσης από τον εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου εορταστικών
εκδηλώσεων.(ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2018).

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή
απασχόληση των εργαζομένων  και να τηρηθούν τα όσα αναφέρονται ατο αριθμ.
1606/17-102018 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 16

ΘΕΜΑ 2ο(Η.Δ) : Η  Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την Εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης
 & Τουρισμού κας Ευθυμίας Μόσχου καθώς και την αριθμ. Φ.Ε/273300/1131/23-11-
2018 εισήγηση της ανωτέρω Δ/νσης  η οποία αναφέρεται  και στο αριθμ.οικ.5356/23-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Βοιωτίας με το οποίο διαβιβάστηκε:α) Το
από 15-11-2018 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών προς τη Γενική Δ/νση
Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. όπου αναφέρει:« Ο  Πρόεδρος  και τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών ζητούν  την παράταση του ωραρίου
λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Θήβας την Παρασκευή 21
Δεκεμβρίου 2018 κατά τρεις ώρες  για την τόνωση  της αγοράς με αφορμή των
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν  με τη συνδιοργάνωση
της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», β) το αριθμ. 5413/19-11-2018 έγγραφο του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας  το οποίο αναφέρει: ΄΄ .....σας γνωστοποιούμε
ότι η θέση μας είναι αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων για εργασία
πέραν του ωραρίου που εργάζονται και ανταμειφτούν και ασφαλιστούν υπερωριακός
όπως ορίζει ο νόμος , τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρότασή  σας΄΄.
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει:



          Ομόφωνα

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Θήβα του Δήμου
Θηβαίων την Παρασκευή 21  Δεκεμβρίου 2018 από τις 21:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ
προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Θήβας να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής
Νύχτας.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή
απασχόληση των εργαζομένων .

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 17

Περατωθέντων όλων των θεμάτων  λύεται η παρούσα συνεδρίαση
Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Περγαντάς                       Λάμπρος Τσιτσάνης              Αικατερίνη Καλτσά

                                                     Χαράλαμπος Κατσαρός

                                                    Ευάγγελος Κούκουζας

                                                    Κων/νος  Αποστολόπουλος

                                                    Κων/νος Μπακομήτρος

                                                    Γεώργιος Κουλούρης

                                                    Δέσποινα Αλαμπάνου

                                                   Αθανάσιος Γιαννόπουλος




