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Άρθρο 164 του Ν. 3852/2010

                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
                                        ΤΗΣ  28ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2019

     Στο Ευπάλιο του Δήμου Δωρίδας  στο κτίριο του Δημαρχείου Ευπαλίου  ,σήμερα
28/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από την αριθμ. Πρωτ:οικ.
17161/5   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  :Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών πωλητών που
μπορούν να διατίθενται  για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου σε παραγωγούς
για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019

Εισηγητής:Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε  κος
Ιωάννης Καρνάβας.

 ΘΕΜΑ2ο  : Καθορισμός ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για τις άδειες
πωλητών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου που θα δραστηριοποιηθούν  στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019.

Εισηγητής::Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κος
Ιωάννης Καρνάβας.

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 Δέσποινα Αλαμπάνου                            Π.Σ,τακτικό μέλος

Απόντες: Ο κος Κουλόυρης Γεώργιος  και ο κος Γιαννόπουλος Αθανάσιος, οι οποίοι
δεν αντικαταστάθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο κος Ιωάννης Καρνάβας αναπληρωτής
Προϊστάμενος  Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε και ο  Περιφερειακός Σύμβουλος
κος  Γεώργιος Γκικόπουλος  εππρόσωπος της Περιφερειακής Παράταξης « Λαϊκή
Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας.»
Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η , υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας   κ. Αικατερίνη Καλτσά , 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.

Προ της   συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κος Γεώργιος
Γκικόπουλος  αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν την Επιτροπή και κατέθεσε τις
παρακάτω Προτάσεις -Δηλώσεις:

     ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θεωρούμε πολιτικά σκόπιμη την οργάνωση συγκεκριμένης συζήτησης στην
Επιτροπή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν :
1. Η εξέλιξη της ανεργίας στην Περιοχή και η κατανομή της κατά τόπο, κατά
φύλο και ηλικιακά.
2. Ο αριθμός των ενταγμένων σε κάθε είδους κοινωνική προστασία και οι
φορείς που δραστηριοποιούνται για την παροχή της. Τα κονδύλια που
διατίθενται.
3. Τα κλειστά ρολόγια της ΔΕΗ και οι διακανονισμένοι λογαριασμοί, που δεν
εξυπηρετούνται.
4. Πλειστηριασμοί σε εξέλιξη για χρέη στο δημόσιο ή σε τράπεζες.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν την βάση για
τον καθορισμό πρωτοβουλιών που μπορεί και πρέπει να πάρει το
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Πρέπει να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση τη αντίληψης πως η φτώχεια και η
ανέχεια δεν είναι ατομικά προβλήματα… Πως είναι συγκεκριμένες οι
κοινωνικό- πολιτικές τους αιτίες και οι προεκτάσεις τους.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
                                                  ΘΕΜΑ  1ο

Στην σημερινή συγκυρία…. με την φτώχεια, την ανέχεια και την ανεργία να
πλήττει πολύπλευρα τα φτωχά λαϊκά στρώματα…. Τους μικρομεσαίους αγρότες
να πιέζονται αφόρητα από την ΚΑΠ και τις συνθήκες της αγοράς ……. Δεν
θεωρούμε σκόπιμο να βάλουμε όριο στις άδειες παραγωγών πωλητών που



μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου σε παραγωγούς
για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ….. ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
                                                  ΘΕΜΑ 2ο

Δεν συμφωνούμε με την επιβολή τέλους…..

Εφόσον, όμως, επιβάλλεται από τον νόμο, προτείνουμε να είναι
ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ…. ΕΝΑ ΕΥΡΩ

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  τα κατωτέρω  αναφερόμενα  στην με  αριθμ.
Φ.Ε/16930/72/23-01-2019  εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου Και Τουρισμού;
 -- Το αριθμ. 68/66/21-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας

(πρόταση για επτά (7) νέες άδειες πλανόδιων παραγωγών πωλητών), το αριθμ.
220/18-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας (πρόταση για
τριάντα  πέντε (35) νέες άδειες πλανόδιων παραγωγών πωλητών), το αριθμ.
60/21-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας (πρόταση για
δέκα  (10) νέες άδειες πλανόδιων παραγωγών πωλητών), το αριθμ. 151/18-1-
2019 έγγραφο της  Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας (πρόταση για είκοσι εννέα
(29) νέες άδειες πλανόδιων παραγωγών πωλητών), το  αριθμ. 354/23-1-2019
έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας (πρόταση για πενήντα (50) νέες
άδειες πλανόδιων παραγωγών πωλητών)

-- Την αριθμ. 2/2018 (πρακτικό 1ο /2018) απόφαση της Επιτροπής Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 6ΣΞΚ7ΛΗ-Λ2Σ) σύμφωνα με την οποία
καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να
διατίθενται για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου  για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας για το έτος 2018 ως εξής:  Π.Ε. Βοιωτίας 29  άδειες, Π.Ε. Εύβοιας 52
άδειες, Π.Ε. Ευρυτανίας 6 άδειες , Π.Ε. Φωκίδας 7 άδειες , Π.Ε. Φθιώτιδας 35
άδειες, δραστηριοποίηση από άλλες Περιφέρειες 6 άδειες

   -- Το γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία που στάλθηκαν από τις Δ/νσεις
Ανάπτυξης των Π.Ε.  και τα στοιχεία της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού χορηγήθηκαν από τον ανωτέρω
αριθμό οι εξής άδειες (δραστηριοποίηση Π.Σ.Ε.) : Π.Ε. Βοιωτίας καμία άδεια,
Π.Ε. Εύβοιας 10 άδειες, Π.Ε. Ευρυτανίας 1 άδεια , Π.Ε. Φωκίδας 1 άδεια , Π.Ε.
Φθιώτιδας 5 άδειες, δραστηριοποίηση από άλλες Περιφέρειες 18 άδειες  (έγινε
αύξηση του αριθμού με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από σχετικά αιτήματα παραγωγών πωλητών),

  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει:

    Ομόφωνα

Τον καθορισμό του  ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου για παραγωγούς πωλητές με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν.
4497/2017   για το έτος 2019 (δραστηριοποίηση στην Π.Σ.Ε.) ως εξής : 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗΝ  Π.Σ.Ε.)

 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
29

  ΕΥΒΟΙΑΣ
50

  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
10

  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
35

  ΦΩΚΙΔΑΣ
7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

18

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 1

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/16933/73/23-1-2019 εισήγηση της
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει:

                    Ομόφωνα

  Τον καθορισμό του ετήσιου τέλους  για το έτος 2019 για  τις άδειες  πωλητών
υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου  που θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας ,  στο ποσό των 60 € ανά άδεια. Το ποσό για τους παραγωγούς
πωλητές  μπορεί να καταβάλλεται και ανά μήνα και να επιμερίζεται ανάλογα με το
χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης τους (μήνες).
  Το ανωτέρω τέλος αφορά τις άδειες πωλητών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου  που
θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και θα εγκριθούν  από τις
Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και τη Διεύθυνση Δια Βίου
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε. ανάλογα με την υπηρεσία
που είναι αρμόδια και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 όπως ισχύει.
  Το αναλογούν  τέλος ανά άδεια θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε κάθε  Περιφερειακή Ενότητα,  από την οποία
εγκρίνεται  η  άδεια δραστηριοποίησης .
    Το αποδεικτικό καταβολής του τέλους θα υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά
δικαιολογητικά, στη Δ/νση Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή στη Δ/νση Δια
Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού ανάλογα με την υπηρεσία
που είναι αρμόδια.

          Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 2



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

                                                     Δέσποινα Αλαμπάνου




