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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)  
ΤΗΣ 30ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
224/ 2019 

 
          Στη Λαμία, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 213612/ 700 /24.09.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  19ο 
Η.Δ. 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην  Περιφερειακή Επιτροπή 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 

Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
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➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκλέτσος Απόστολος √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Δαύρης Ανδρέας √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δούρος Χρήστος √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δρένιος Σωτήριος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Καρύκα Άννα √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Κοντου Πηνελόπη √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Πατσιούρας Γεώργιος √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Σιαλμάς Βασίλειος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδας Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
6 1

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √
0

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά 

Ελλάδα"
1 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"
1

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

10 1

3 0

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47), (βάσει της αρ. πρωτ. 
192100/607/27.08.2019 αίτησης του κ. Σταμάτη Γκάβαλη εκκρεμεί η ορκωμοσία του) ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα 
Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 19ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανό, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. οικ.216787/1907/27.09.2019 εισήγησή 
του και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96 

του Ν 4555/2018,  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 
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χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας. Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται 

περιφερειακοί σύμβουλοι ανάλογα της δύναμης των περιφερειακών παρατάξεων. Δεν αποτελεί 

ασυμβίβαστο η ταυτόχρονη συμμετοχή των περιφερειακών συμβούλων στην οικονομική επιτροπή 

και στις επιτροπές του άρθρου αυτού. Ο αριθμός των μελών της κάθε επιτροπής καθορίζεται με 

απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου». 

2. Το Π.Δ.148/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α/27.12.2010) όπως 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄/171) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”. 

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α΄/112), όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 12 του Ν. 3377/2005 9ΦΕΚ Α΄/202) “Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας 

και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης”. 

5. Την αριθμ 207/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί σύστασης Περιφερειακής 

Επιτροπής Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Την έγκριση  μεταβίβασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην «Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των κάτωθι αρμοδιοτήτων: 

(Ι). Όλων των εισηγητικών ή αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, που απαιτούνται για την εφαρμογή τόσο 

των διατάξεων του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, όσο και των ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται στο 

αντικείμενο ενασχόλησης της Επιτροπής (Εργασία και Κοινωνική Αλληλεγγύη). 

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

περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 4497/2017 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 οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα 

πολιτιστικοί, 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 
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Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί των 

λαϊκών αγορών (Άρθρο 36 αρ. 1). 

στ) την απόφαση για τον καθορισμό του ετήσιου τέλους, ανά άδεια πωλητού πλανόδιου 

εμπορίου, που αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας( Άρθρο 46 παρ. 3). 

ζ) την εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

πολιτικών που άπτονται ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση 

κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά κριτήρια. 

(ΙΙΙ). Τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του Άρθρου 12 του Ν. 3377/2005 περί παράτασης 

λειτουργίας του ωραρίου λειτουργίας (Εθνικού Πλαισίου Λειτουργίας) καταστημάτων κάθε είδους. 

(IV). Κάθε άλλη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων , 

παύει να ισχύει. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών του Σώματος περί διευκρίνισης του περιεχομένου του 

σημείου (Ι) της εισήγησης και για τον λόγο αυτό, ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός πρότεινε 

τροποποίηση στην εισήγησή του με την οποία αποσύρει το σημείο (Ι) της εισήγησής του 

προκειμένου να μην τίθεται θέμα θολών αρμοδιοτήτων  και συμπλήρωσε ότι εφόσον τεθεί θέμα 

από την πορεία της επιτροπής, θα εισαχθεί μεταγενέστερη εισήγηση εξειδικεύοντας 

αρμοδιότητες από το σημείο (Ι). Η πρόταση τροποποίησης της εισήγησης έγινε δεκτή και η 

επικεφαλής της Παράταξης «Πατρίδας μας η Στερεά», κ. Κατερίνα Μπατζελή,  ζήτησε να 

σημειωθεί στα πρακτικά ότι « Η πρόταση του Περιφερειάρχη  γίνεται αποδεκτή υπό τη δέσμευση  

ότι αν μια ολόκληρη επιτροπή υψίστης σημασίας ασχολείται με θέματα όπως οι Λαϊκές Αγορές και 

οι αδειοδοτήσεις τότε θα επανέλθουμε με πρόταση σύστασης άλλης επιτροπής που για εμάς είναι 

οι κλιματικές αλλαγές και οι συνέπειες που αντιμετωπίζουμε, το θέτουμε για να καταγραφεί στα 

πρακτικά»   

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

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την μεταβίβαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 
«Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, των κάτωθι αρμοδιοτήτων: 
 
(ΙΙ). Των αρμοδιοτήτων άσκησης Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων όπως 
αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 4497/2017 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 οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα 
πολιτιστικοί, εξωραϊστικοί, τοπικοί σύλλογοι διοργανώνουν τις εκδηλώσεις για 
δεκαπέντε (15) συναπτά έτη. 
δ) την απόφαση για την έκδοση προκήρυξης, που υπογράφεται από τον 
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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 αρ. 1). 
στ) την απόφαση για τον καθορισμό του ετήσιου τέλους, ανά άδεια πωλητού 
πλανόδιου εμπορίου, που αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας( Άρθρο 46 παρ. 3). 
ζ) την εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
πολιτικών που άπτονται ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως αυτές 
διαμορφώνονται με βάση κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά κριτήρια. 
(ΙΙΙ). Τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του Άρθρου 12 του Ν. 3377/2005 περί παράτασης 
λειτουργίας του ωραρίου λειτουργίας (Εθνικού Πλαισίου Λειτουργίας) καταστημάτων 
κάθε είδους. 
(IV). Κάθε άλλη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων , παύει να ισχύει. 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος» 
Κατά ψήφισε η περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος», κ. Άννα Καρύκα 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»  
 Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά» κ. 
Αντώνιος Βούλγαρης 
Κατά ψήφισε η ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης « Αριστερή 
Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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