ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ&ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 164 του Ν. 3852/2010
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/2018
Στη Λαμία στο κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , Λ.Καλυβίων 2 και στην
αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών ,σήμερα 17/12/2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από την αριθμ. Πρωτ:οικ.293045/56/13-12-2018
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 ΄/2-42018)
ΘΕΜΑ1ο :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Καρπενήσι
του Δήμου Καρπενησίου την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 από τις 20:30 μ.μ
έως τις 24:00 μ.μ προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου να
πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας.
Εισηγητής:Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κος
Ιωάννης Καρνάβας.
ΘΕΜΑ2ο :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Ιστιαία
του Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 από τις 20:00
μ.μ έως τις 24:00 μ.μ στα πλαίσια της διοργάνωσης από τον Εμπορικό &
Επαγγελματικό Σύλλογο Ιστιαίας εκδηλώσεων Λευκής Νύχτας.

Εισηγητής::Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κος
Ιωάννης Καρνάβας.
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν:
1. κ. Ιωάννης Περγαντάς
2. κ.Λάμπρος Τσιτσάνης
3. κ.Χαράλαμπος Κατσαρός
4. κ. Ευάγγελος Κούκουζας
5. κ.Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
6. κ.Κωνσταντίνος Μπακομήτρος
7. κ. Κουλούρης Γεώργιος
8. κ Δέσποινα Αλαμπάνου
9. κ.Αθανάσιος Γιαννόπουλος

ως Πρόεδρος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ τακτικό μέλος
Π.Σ.τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο κος Ιωάννης Καρνάβας αναπληρωτής
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε, 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
ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την Εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Σ.Ε κου Ιωάννη Καρνάβα καθώς και την αριθμ. Φ.Ε/289209/1186/10-12-2018
εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού η
οποία αναφέρεται και στο αριθμ.1752/7-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε Ευρυτανίας με το οποίο διαβιβάστηκε:α) το αριθμ. Πρωτ. 3/26-11-2018 έγγραφο
του Εμπορικού Συλλόγου Καρπενησίου προς τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ευρυτανίας
όπου αναφέρει:΄΄ ........ζητάμε την παράταση λειτουργίας στο Καρπενήσι την
Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 από τις 20:30 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ προκειμένου ο
Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής
Νύχτας΄΄
β)Το αριθμ. 173/5-2-2018 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού
Ευρυτανίας το οποίο αναφέρει : ΄΄ .....σας κάνουμε γνωστό ότι η γνώμη μας είναι
θετική , με την προϋπόθεση ότι πρέπει να εξασφαλίζεται , χωρίς πιέσεις η σύμφωνη
γώμη των ίδιων των εργαζομένων και αφού εξασφαλιστούν ότι θα λάβουν όλα από το
νόμο προβλεπόμενα(υπερωρίες, προσαυξήσεις, ρεπό νυχτερινά, συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας κ.λ.π.)΄΄ , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει:
Ομόφωνα
Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Καρπενήσι του Δήμου
Καρπενησίου την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 από τις 20:30 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ
προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου 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
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ΘΕΜΑ 2ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη
του Εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενική ςΔ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε
κου Ιωάννη Καρνάβα καθώς και την αριθμ. Φ.Ε/293377/1192/13-12-2018 εισήγηση
της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού η οποία
αναφέρεται και σο αριθμ. 7628/10-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Εύβοιας με το οποίο διαβιβάστηκε : α) το αριθμ. 110/29-11-2018 έγγραφο του
Εμπορικού Συλλόγου Ιστιαίας προς την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας όπου
αναφέρει: « Ο Σύλλογος μας εκτός των άλλων εκδηλώσεων που έχει
προγραμματίσει για τις μέρες των εορτών στην πόλη της Ιστιαίας, θα ήθελε να
πραγματοποιήσει το Σάββατο 22/12/2018 Λευκή Νύχτα με ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων έως τις 12.00 μ.μ. με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηματικότητας και τόνωσης της αγοράς. Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούμε
να μας εγκρίνετε την διοργάνωση αυτή με το παραπάνω ωράριο....» ,β) Το αριθμ.
1640/7-12-2018 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 δεν συμφωνεί.
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει:
Ομόφωνα
Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Ιστιαία του Δήμου
Ιστιαίας -Αιδηψού το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 από τις 20:00 μ.μ έως τις 24:00
μ.μ στα πλαίσια της διοργάνωσης από τον Εμπορικό & Επαγγελματικό Σύλλογο
Ιστιαίας εκδηλώσεων 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 .
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Περατωθέντων όλων των θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση
Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Περγαντάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Λάμπρος Τσιτσάνης
Χαράλαμπος Κατσαρός
Ευάγγελος Κούκουζας
Κων/νος Αποστολόπουλος
Κων/νος Μπακομήτρος
Γεώργιος Κουλούρης
Δέσποινα Αλαμπάνου
Αθανάσιος Γιαννόπουλος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αικατερίνη Καλτσά

