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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
264 / 2019 

 
          Στη Λαμία, σήμερα 21 Οκτωβρίου 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.: 231623/801 /15.10.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 8η 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  13ο 

Η.Δ. 
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας  της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κων/νος Μπακομήτρος. 

 
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  
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➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 
Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 

➢ 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 Σανιδάς 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 √
7 0

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 οκτώ (48), (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. 
 
Απών κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν ο κ. Χαράλαμπος 
Γιώτης, καθώς κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε από την 
συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επειδή κατά την τοποθέτησή του διακόπηκε η σύνδεση 
internet με αποτέλεσμα να μην μεταδοθεί ζωντανά 
 
 
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 
13ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας 
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κ. Κων/νο Μπακομήτρο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. (οικ) 
231879/21/16.10.2019  εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

2. Το Π.Δ. 148/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως 

έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ.  3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 

2201/28-06-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 

(ΦΕΚ Β΄ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4524/16-10-2018) αποφάσεις του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει σήμερα. 

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 υπ. αριθμ. πρωτ. (οικ.) 195424/2932/2-9-2019 (Φ.Ε.Κ. 773/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-9-2019) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων. 

6. Την υπ. αριθμ 207/30-9-2019 (ΑΔΑ : 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου περί σύστασης Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

7. Την υπ. αριθμ 209/30-9-2019 (ΑΔΑ : Ψ4Κ77ΛΗ-ΗΕ8) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

8. Την υπ. αριθμ 224/30-9-2019 (ΑΔΑ : ΩΥ717ΛΗ-ΑΚ8) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

9. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 6332/175452/14-10-2019 (ΑΔΑ : Ψ7ΒΟΟΡ10-9ΙΚ) απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της υπ. αριθμ 

224/30-9-2019 (ΑΔΑ : ΩΥ717ΛΗ-ΑΚ8) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας.  

10. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 

 

  Εισηγούμαι 
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Την έγκριση του επισυναπτόμενου κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

και τμήμα της παρούσας εισήγησης. 

Με την παρούσα εισήγηση κάθε προηγούμενος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής 

εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας παύει να ισχύει. 

 
            

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ  Χ  Ε  Δ  Ι  Ο 
 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2019 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 
 

Άρθρο 1 

Όργανα της περιφέρειας (άρθρο 113, Ν.3852/2010) 

Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό 

συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή , η εκτελεστική επιτροπή. 

 

Άρθρο 2  

Σύνθεση της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης   (άρθρο 164 του Ν.3852/2010 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 4555/2018) 

Η  επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι συλλογικό όργανο με αρμοδιότητες 

σε θέματα εργασιακά και κοινωνικής αλληλεγγύης  της περιφέρειας.  Αποτελείται από  τον αρμόδιο 

σχετικά με το αντικείμενο της επιτροπής Αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο περιφερειάρχης ως 

πρόεδρο αυτής και από μέλη, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του περιφερειακού 

συμβουλίου.  

 

Άρθρο 3 

Εκλογή μελών και αντιπροέδρου της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

{άρθρο 164 παρ.2 & 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του  Ν. 4555/2018 (κατά 

αναλογία με το άρθρο 175 Ν.3852/2010)} 

 Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης,  εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία η 

οποία διενεργείται μεταξύ των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.  Τα αναπληρωματικά μέλη 

είναι όσα και τα τακτικά και εκλέγονται κατά την ίδια διαδικασία, που περιγράφεται κατωτέρω.  

Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης έχει θητεία δύο ετών (2)1 και εκλέγεται με 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

 

Αντιπρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης αναδεικνύεται στην πρώτη 

συνεδρίασή της, ένα από τα τακτικά μέλη της, μετά από φανερή ψηφοφορία, στην οποία 

 
1 για τη μεταβατική περίοδο 2019-2023  είναι δύο έτη και η πρώτη διετία λήγει 31.10.2021, κατά τις διατάξεις της 

παρ. 6γ  του άρθ. 114 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοιες των άρθρων 69 & 118  του Ν. 

4604/19. 
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λαμβάνει μέρος και ο πρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε 

περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του.  

Με την ίδια διαδικασία, που περιγράφηκε προηγούμενα και στην ίδια συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου εκλέγονται τα αναπληρωματικά μέλη. Οι αναπληρώσεις των 

τακτικών γίνονται ανάλογα με τη σειρά της εκλογής τους. Επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη, 

αναπληρώνουν τα τακτικά, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή ματαίωσης της συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας, η 

συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και η διαδικασία έχει όπως 

περιγράφηκε στα προηγούμενα. Αν και αυτή η συνεδρίαση δεν αναδείξει επιτροπή 

περιβάλλοντος και ανάπτυξης ή ματαιωθεί λόγω μη απαρτίας, θεωρείται ότι εκλέγονται για 

τις θέσεις της πλειοψηφίας οι σύμβουλοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς 

προτίμησης σύμφωνα με την δικαστική απόφαση ανακήρυξής τους και για τις θέσεις της 

μειοψηφίας, οι σύμβουλοι της πρώτης σε ψήφους παράταξης της μειοψηφίας που έλαβαν 

τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.  

3. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται 

ως αρνητικές ψήφοι και, επομένως, δεν προσμετρούνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας 

(απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία.  

4. Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν για 

οποιονδήποτε λόγο από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να 

είναι υποψήφιοι.  

5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη 

διενέργεια της εκλογής στον ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 

προσφυγή δημότη της περιοχής της περιφέρειας, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. Σε 

περίπτωση ακύρωσης της εκλογής, η διαδικασία επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη Κυριακή 

από την ημέρα που θα περιέλθει η ακυρωτική απόφαση προς την περιφέρεια. 

6. Παραίτηση τακτικού μέλους συνεπάγεται αντικατάστασή του από το αναπληρωματικό μέλος 

της ίδιας παράταξης (πλειοψηφίας ή μειοψηφίας) με τη σειρά της εκλογής τους.  

 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  (άρθρο 164 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 4555/2018) 

1. Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  έχει τις εξής αρμοδιότητες : 

{όπως μεταβιβάστηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της  30-9-2019 με την 

υπ. αριθμ. 224/2019 (ΑΔΑ : ΩΥ717ΛΗ-ΑΚ8)  απόφασή του} 
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(Ι)  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 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. 

(ΙΙ). Της παρ. 2 του Άρθρου 12 του Ν. 3377/2005 περί παράτασης λειτουργίας του ωραρίου 

λειτουργίας (Εθνικού Πλαισίου Λειτουργίας) καταστημάτων κάθε είδους 

2. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο 

αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων 

3. Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της 

αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι 

αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 
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Άρθρο 5 

Σύγκληση – Λειτουργία της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  (άρθρο 164 του 

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 4555/2018 και κατά 

αναλογία με το άρθρο 177 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του 

Ν. 4555/2018) 

1. Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του 

προέδρου της, τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης. 

2. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα, το οποίο 

δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει 

απόφαση γι` αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης. 

3. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης τρεις (3)  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη 

συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να 

γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος 

για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή 

αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 

4. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την επιτροπή 

εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί παράβαση καθήκοντος. 

 

Άρθρο 6 

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δημοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος νομιμότητας 

(άρθρο 164 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 

4555/2018 και κατά αναλογία με το άρθρο 177 του Ν.3852/2010. Ισχύουν επίσης τα άρθρα 225, 

226 και 227 του Ν.3852/2010) 

1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι δημόσιες και 

γίνονται στο κατάστημα της περιφέρειας υπό την προεδρία του προέδρου της. Μπορεί να 

συνεδριάζει και σε άλλο τόπο μετά από απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών 

της.  

2. Η επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με αιτιολογημένη απόφαση που 

απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών 

της, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.  
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3. Η επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. 

4. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία το σχετικό 

θέμα παραπέμπεται στο περιφερειακό συμβούλιο για λήψη απόφασης με ευθύνη του 

προέδρου της επιτροπής. 

5. Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης που ήταν παρόντα κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμα 

αποχωρήσουν μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς 

την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη 

απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των 

πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του αριθμού των μελών, που 

απαιτούνται για την απαρτία.  

6. Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης λαμβάνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του 

προέδρου. Αν ο πρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης απουσιάζει ή 

κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει 

εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. 

7. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, μέλος της επιτροπής αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο, 

λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση μόνο για τον υπολογισμό της απαρτίας, ενώ τόσο η 

άρνηση όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται για την καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 

ψήφων. 

8. Οι αποφάσεις της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης λαμβάνονται με φανερή 

ψηφοφορία, εκτός των περιοριστικά αναφερόμενων στο νόμο περιπτώσεων, όπου απαιτείται 

μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία τα μέλη 

τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας πρότασης. 

9. Ο περιφερειάρχης έχει το δικαίωμα της αναπομπής απόφασης της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης για επανεξέταση, εφόσον κατά τη γνώμη του δεν ελήφθησαν υπόψη 

όλα τα σχετικά δεδομένα.  

10. Οι αποφάσεις της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δημοσιεύονται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται για τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου και αναρτώνται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, με φροντίδα του προέδρου. Η μη δημοσίευσή 

τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητάς τους. 

11. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 225 παρ.1 του Ν.3852/2010 αποφάσεις αποστέλλονται 

υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στον ελεγκτή νομιμότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών, 

συνοδευόμενες από τα έγγραφα που προβλέπονται στο νόμο. Για τις λοιπές αποφάσεις 
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ισχύουν οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και προσφυγής των άρθρων 226 και 227 του 

ίδιου νόμου.  

 
 

Άρθρο 7 

Λειτουργία της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 164 του Ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του   Ν. 4555/2018 και κατά αναλογία με το 

άρθρο 177 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018) 

1.  Μετά τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με την 

εκλογή των μελών από το περιφερειακό συμβούλιο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή 

μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα. 

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης κηρύσσει την έναρξη και τη 

λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία 

της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει και την αποβολή, όποιου τη διαταράσσει. 

3. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως, δηλαδή προεδρεύει ο 

αντιπρόεδρος ή το μέλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. 

Επίσης, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη 

σειρά εκλογής τους. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τον/την γραμματέα της 

επιτροπής για την απουσία τους από τη συνεδρίαση, ώστε να καλείται αμέσως το 

αναπληρωματικό μέλος.  

4. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων και στη 

διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο των 

μελών και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία με τον 

υπάλληλο που εκτελεί χρέη ειδικού γραμματέα. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος 

ανακοινώνει στην επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης κάθε έγγραφο που 

απευθύνεται προς αυτή. 

5. Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης μπορούν να 

απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία που είναι χρήσιμα για την άσκηση 

των καθηκόντων τους, από τον πρόεδρο της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.  

6. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα του προέδρου για 

παροχή των ζητούμενων στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός. Ακολουθεί η 

συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

7. Τα θέματα τα εισηγείται ο πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και μπορεί να είναι κάποιο από 

τα μέλη της πλειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης ή υπηρεσιακός 

παράγοντας, που θα εισηγηθεί το θέμα. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 

δέκα λεπτά της ώρας. 
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8. Μετά το πέρας της εισήγησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο ομιλητών και ο λόγος δίνεται 

στα μέλη κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε (5) λεπτά 

της ώρας. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης και προηγούνται των 

τοποθετήσεων των ομιλητών. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, 

ο πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως 

διαμορφώθηκε, με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Επί της τελικής αυτής 

πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι μίλησαν, χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία 

(3) λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης δευτερολογεί για πέντε (5) λεπτά της ώρας, εφόσον 

το κρίνει απαραίτητο. Τέλος, ο πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και 

γίνεται ψηφοφορία. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, 

απευθύνονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα μέλη εκφράζονται με απόλυτη 

ελευθερία, αποσκοπούντα στην εξυπηρέτηση των δημοτών της περιφέρειας. Ο ομιλητής δεν 

διακόπτεται, παρά μόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέματος ή εκτρέπεται σε προσωπικές 

ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται και να του αφαιρέσει το λόγο. 

10. Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της 

συνεδρίασης, του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το 

προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά. 

Άρθρο 8 

Ακροατήριο  

1. Η παρουσία εκπροσώπων φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί λειτουργική συνέπεια του δημόσιου χαρακτήρα των 

συνεδριάσεών της. Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

ειδοποιούνται με φροντίδα του προέδρου. 

2. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης οι παρευρισκόμενοι 

εκπρόσωποι φορέων και πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να 

συνομιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων 

και γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. 

3. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή 

παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο. 

4. Στους δημοσιογράφους και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση.  

 

Άρθρο 9 
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Δικαιώματα & υποχρεώσεις προέδρου και μελών επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης  

1. Αν πρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ο αντιπεριφερειάρχης 

που έχει ορίσει ο περιφερειάρχης, αυτός συνεργάζεται με τον περιφερειάρχη, ώστε να 

συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη τα θέματα που ο περιφερειάρχης προτείνει. 

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης φροντίζει η πρόσκληση για 

συνεδρίαση να επιδοθεί νομίμως στα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης και στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, όταν συζητούνται θέματα των 

αρμοδιοτήτων του, όπως επίσης να γνωστοποιηθεί στον περιφερειάρχη, αν αυτός δεν 

προεδρεύει. 

3. Επίσης, δύναται να καλεί υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και πολίτες, προκειμένου να 

πληροφορήσουν την επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης σχετικά με τα θέματα 

που συζητούνται. 

4. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον υπάλληλο, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. 

Στα πρακτικά καταχωρούνται οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες. 

5. Ενημερώνει το περιφερειακό συμβούλιο για τις αδικαιολόγητες απουσίες μέλους από τις 

συνεδριάσεις, προκειμένου να προβεί στην αντικατάστασή του. 

6. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με την επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης διατάξεων του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  όπως και 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

7. Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης οφείλουν να μετέχουν στις 

συνεδριάσεις της και να προσέρχονται κατά την καθορισμένη ώρα. 

8. Αν κάποιο μέλος προσέλθει στη συνεδρίαση μετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον πρόεδρο και 

αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. 

9. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής αποχώρησης 

μέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή του. 

10. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε 

προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το μέλος αυτό οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο 

της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου με τη φροντίδα του να 

προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος 

11. Το μέλος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν μπορεί να απουσιάσει 

αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της επιτροπής. Αν αυτό συμβεί, ενημερώνεται 

το περιφερειακό συμβούλιο από τον πρόεδρο της επιτροπής και με πράξη του το αντικαθιστά. 
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12.  Μέλος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν μπορεί να μετάσχει στη 

συζήτηση ενός θέματος ή στη λήψη απόφασης της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το β΄ βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει 

υλικό ή ηθικό συμφέρον. Διαφορετικά, η απόφαση είναι άκυρη και το μέλος τιμωρείται για 

σοβαρή παράβαση καθήκοντος, με την ποινή της αργίας. 

13. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση. Στις συνεδριάσεις 

οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και αμοιβαίο σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να 

εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και να 

διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να 

αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση άρνησης τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο. 

14. Το μέλος δικαιούται να θέσει θέμα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του 

παραβιάζεται ο κανονισμός από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης και να ζητήσει να αποφανθεί η επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, ο 

πρόεδρος θέτει άμεσα το θέμα για ψήφιση και η επιτροπή αποφαίνεται, χωρίς αγορεύσεις και 

διαλογικές συζητήσεις. 

15. Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα 

των πρακτικών της επιτροπής ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η έκδοση 

αντιγράφων. 

16. Τα μέλη της επιτροπής υποχρεούνται : α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους 

και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, 

β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την 

καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την περιφέρεια χωρίς διακρίσεις σε βάρος 

οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό 

συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή επαγγελματικό) που έχει σε σχέση με θέματα της περιφέρειας, δ) να 

ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση 

της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας της περιφέρειας. 

17. Είναι υποχρεωμένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους 

κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της περιφέρειας. 

 
 

Άρθρο 10 

Πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως και στην 

περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του προέδρου της και του 

υπαλλήλου που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. 
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2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις ή όταν συντρέχει 

περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες οι εισηγήσεις για τα διάφορα θέματα. Καταχωρούνται οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και οι γνώμες της μειοψηφίας. 

3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η πρόσκληση προς 

τα μέλη, οι παρόντες, οι απόντες, εάν τους επεδόθη η πρόσκληση, τα θέματα που 

συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε θέμα, καθώς και η γνώμη της 

μειοψηφίας, αν ζητηθεί. 

4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή 

«βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα 

απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που 

αριθμούνται και μονογραφούνται από τον πρόεδρο της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης και στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του προέδρου και του 

υπαλλήλου –γραμματέα της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο εκτελών χρέη 

γραμματέα υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση 

υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το μέλος που 

αρνείται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η μη 

υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 

6. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε 

χρόνο αρχίζει η νέα αρίθμησή τους. 

7. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με 

ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου και σε συνεργασία με τον πρόεδρο, δημοσιεύεται πίνακας 

που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του 

περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο κατάστημα της περιφέρειας, εκτός αν 

άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων της επιτροπής 

εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

8. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα 

συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση 

που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 

 

Άρθρο 11 

Έλεγχος μελών της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

1. Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης ελέγχονται ως προς την τήρηση 

των υποχρεώσεών τους που απορρέουν εκ του νόμου και του παρόντος κανονισμού από τον 
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πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει σχετικά το περιφερειακό συμβούλιο 

και τον ελεγκτή νομιμότητας.  

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον ελεγκτή νομιμότητας για 

τις αδικαιολόγητες απουσίες συμβούλου σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και στην 

περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις 

(3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο της επιτροπής 

αποτελεί παράβαση καθήκοντος. 

3. Αν μέλος του περιφερειακού συμβουλίου ανεξαρτητοποιηθεί και είχε εκλεγεί ως μέλος της 

επιτροπής από συγκεκριμένη παράταξη, εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος της επιτροπής 

εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

Άρθρο 12 

Διοικητική υποστήριξη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

Στην επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης παρέχεται γραμματειακή και 

διοικητική υποστήριξη από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, με την ανάθεση από τον περιφερειάρχη 

σε υπάλληλο ή υπαλλήλους αρμοδιοτήτων τήρησης πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των 

θεμάτων που αφορούν αυτή, όπως η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών 

σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των 

συνεδριάσεων, η προώθηση και δημοσίευση των αποφάσεων, η ενημέρωση των μελών επί 

θεμάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν με το Ν. 4555/2018, και του παρόντος κανονισμού, η προώθηση των 

σχετικών με την ενημέρωση των πολιτών εργασιών, επί των αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν, 

όταν καταθέτουν αναφορές και ερωτήματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της επιτροπής 

εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Ο υπεύθυνος υπάλληλος, ευθύνεται για την προώθηση των αναφερομένων θεμάτων, ώστε 

οι απαντήσεις να δίνονται από το αρμόδιο όργανο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.  

 

Άρθρο 13 

Ισχύς 

Τροποποίηση κανονισμού 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το περιφερειακό συμβούλιο 

και την δημοσίευσή του κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. 
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Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το Ν. 4555/2018,  καθώς επίσης και της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.  

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

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.  
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά». 
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 Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 
 

Άρθρο 1 

Όργανα της περιφέρειας (άρθρο 113, Ν.3852/2010) 

Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό 

συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή , η εκτελεστική επιτροπή. 

 

Άρθρο 2  

Σύνθεση της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης   (άρθρο 164 του Ν.3852/2010 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 4555/2018) 

Η  επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι συλλογικό όργανο με αρμοδιότητες 

σε θέματα εργασιακά και κοινωνικής αλληλεγγύης  της περιφέρειας.  Αποτελείται από  τον αρμόδιο 

σχετικά με το αντικείμενο της επιτροπής Αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο περιφερειάρχης ως 

πρόεδρο αυτής και από μέλη, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του περιφερειακού 

συμβουλίου.  

 

Άρθρο 3 

Εκλογή μελών και αντιπροέδρου της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

{άρθρο 164 παρ.2 & 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του  Ν. 4555/2018 (κατά 

αναλογία με το άρθρο 175 Ν.3852/2010)} 

1.Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης,  εκλέγονται σε μυστική 

ψηφοφορία η οποία διενεργείται μεταξύ των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.  Τα 

αναπληρωματικά μέλη είναι όσα και τα τακτικά και εκλέγονται κατά την ίδια διαδικασία, που 

περιγράφεται κατωτέρω.  

2.Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης έχει θητεία δύο ετών (2)2 και εκλέγεται με 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

 

 
2 για τη μεταβατική περίοδο 2019-2023  είναι δύο έτη και η πρώτη διετία λήγει 31.10.2021, κατά τις διατάξεις της 

παρ. 6γ  του άρθ. 114 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοιες των άρθρων 69 & 118  του Ν. 

4604/19. 
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• Αντιπρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης αναδεικνύεται στην 

πρώτη συνεδρίασή της, ένα από τα τακτικά μέλη της, μετά από φανερή ψηφοφορία, 

στην οποία λαμβάνει μέρος και ο πρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον 

πρόεδρο σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του.  

• Με την ίδια διαδικασία, που περιγράφηκε προηγούμενα και στην ίδια συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου εκλέγονται τα αναπληρωματικά μέλη. Οι αναπληρώσεις των 

τακτικών γίνονται ανάλογα με τη σειρά της εκλογής τους. Επίσης, τα αναπληρωματικά 

μέλη, αναπληρώνουν τα τακτικά, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. 

• Σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή ματαίωσης της συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας, η 

συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και η διαδικασία έχει όπως 

περιγράφηκε στα προηγούμενα. Αν και αυτή η συνεδρίαση δεν αναδείξει επιτροπή 

περιβάλλοντος και ανάπτυξης ή ματαιωθεί λόγω μη απαρτίας, θεωρείται ότι εκλέγονται 

για τις θέσεις της πλειοψηφίας οι σύμβουλοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς 

προτίμησης σύμφωνα με την δικαστική απόφαση ανακήρυξής τους και για τις θέσεις της 

μειοψηφίας, οι σύμβουλοι της πρώτης σε ψήφους παράταξης της μειοψηφίας που 

έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.  

3. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται 

ως αρνητικές ψήφοι και, επομένως, δεν προσμετρούνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας 

(απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία.  

4. Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν για 

οποιονδήποτε λόγο από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να 

είναι υποψήφιοι.  

5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη 

διενέργεια της εκλογής στον ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 

προσφυγή δημότη της περιοχής της περιφέρειας, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. Σε 

περίπτωση ακύρωσης της εκλογής, η διαδικασία επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη Κυριακή 

από την ημέρα που θα περιέλθει η ακυρωτική απόφαση προς την περιφέρεια. 

6. Παραίτηση τακτικού μέλους συνεπάγεται αντικατάστασή του από το αναπληρωματικό μέλος 

της ίδιας παράταξης (πλειοψηφίας ή μειοψηφίας) με τη σειρά της εκλογής τους.  

 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  (άρθρο 164 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 4555/2018) 

1. Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  έχει τις εξής αρμοδιότητες : 
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{όπως μεταβιβάστηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της  30-9-2019 με την 

υπ. αριθμ. 224/2019 (ΑΔΑ : ΩΥ717ΛΗ-ΑΚ8)  απόφασή του} 

(Ι)  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 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. 

(ΙΙ). Της παρ. 2 του Άρθρου 12 του Ν. 3377/2005 περί παράτασης λειτουργίας του ωραρίου 

λειτουργίας (Εθνικού Πλαισίου Λειτουργίας) καταστημάτων κάθε είδους 

2. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο 

αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων 

3. Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της 
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αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι 

αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 

 

Άρθρο 5 

Σύγκληση – Λειτουργία της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  (άρθρο 164 του 

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 4555/2018 και κατά 

αναλογία με το άρθρο 177 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του 

Ν. 4555/2018) 

1. Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του 

προέδρου της, τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης. 

2. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα, το οποίο 

δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει 

απόφαση γι` αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης. 

3. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης τρεις (3)  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη 

συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να 

γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος 

για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή 

αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 

4. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την επιτροπή 

εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί παράβαση καθήκοντος. 

 

Άρθρο 6 

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δημοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος νομιμότητας 

(άρθρο 164 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 

4555/2018 και κατά αναλογία με το άρθρο 177 του Ν.3852/2010. Ισχύουν επίσης τα άρθρα 225, 

226 και 227 του Ν.3852/2010) 

1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι δημόσιες και 

γίνονται στο κατάστημα της περιφέρειας υπό την προεδρία του προέδρου της. Μπορεί να 

συνεδριάζει και σε άλλο τόπο μετά από απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών 

της.  
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2. Η επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με αιτιολογημένη απόφαση που 

απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών 

της, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.  

3. Η επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. 

4. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία το σχετικό 

θέμα παραπέμπεται στο περιφερειακό συμβούλιο για λήψη απόφασης με ευθύνη του 

προέδρου της επιτροπής. 

5. Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης που ήταν παρόντα κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμα 

αποχωρήσουν μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς 

την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη 

απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των 

πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του αριθμού των μελών, που 

απαιτούνται για την απαρτία.  

6. Η επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης λαμβάνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του 

προέδρου. Αν ο πρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης απουσιάζει ή 

κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει 

εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. 

7. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, μέλος της επιτροπής αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο, 

λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση μόνο για τον υπολογισμό της απαρτίας, ενώ τόσο η 

άρνηση όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται για την καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 

ψήφων. 

8. Οι αποφάσεις της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης λαμβάνονται με φανερή 

ψηφοφορία, εκτός των περιοριστικά αναφερόμενων στο νόμο περιπτώσεων, όπου απαιτείται 

μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία τα μέλη 

τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας πρότασης. 

9. Ο περιφερειάρχης έχει το δικαίωμα της αναπομπής απόφασης της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης για επανεξέταση, εφόσον κατά τη γνώμη του δεν ελήφθησαν υπόψη 

όλα τα σχετικά δεδομένα.  

10. Οι αποφάσεις της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δημοσιεύονται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται για τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου και αναρτώνται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, με φροντίδα του προέδρου. Η μη δημοσίευσή 

τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητάς τους. 
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11. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 225 παρ.1 του Ν.3852/2010 αποφάσεις αποστέλλονται 

υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στον ελεγκτή νομιμότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών, 

συνοδευόμενες από τα έγγραφα που προβλέπονται στο νόμο. Για τις λοιπές αποφάσεις 

ισχύουν οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και προσφυγής των άρθρων 226 και 227 του 

ίδιου νόμου.  

 
 

Άρθρο 7 

Λειτουργία της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 164 του Ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του   Ν. 4555/2018 και κατά αναλογία με το 

άρθρο 177 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018) 

1.  Μετά τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με την 

εκλογή των μελών από το περιφερειακό συμβούλιο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή 

μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα. 

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης κηρύσσει την έναρξη και τη 

λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία 

της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει και την αποβολή, όποιου τη διαταράσσει. 

3. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως, δηλαδή προεδρεύει ο 

αντιπρόεδρος ή το μέλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. 

Επίσης, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη 

σειρά εκλογής τους. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τον/την γραμματέα της 

επιτροπής για την απουσία τους από τη συνεδρίαση, ώστε να καλείται αμέσως το 

αναπληρωματικό μέλος.  

4. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων και στη 

διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο των 

μελών και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία με τον 

υπάλληλο που εκτελεί χρέη ειδικού γραμματέα. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος 

ανακοινώνει στην επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης κάθε έγγραφο που 

απευθύνεται προς αυτή. 

5. Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης μπορούν να 

απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία που είναι χρήσιμα για την άσκηση 

των καθηκόντων τους, από τον πρόεδρο της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.  

6. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα του προέδρου για 

παροχή των ζητούμενων στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός. Ακολουθεί η 

συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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7. Τα θέματα τα εισηγείται ο πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και μπορεί να είναι κάποιο από 

τα μέλη της πλειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης ή υπηρεσιακός 

παράγοντας, που θα εισηγηθεί το θέμα. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 

δέκα λεπτά της ώρας. 

8. Μετά το πέρας της εισήγησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο ομιλητών και ο λόγος δίνεται 

στα μέλη κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε (5) λεπτά 

της ώρας. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης και προηγούνται των 

τοποθετήσεων των ομιλητών. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, 

ο πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως 

διαμορφώθηκε, με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Επί της τελικής αυτής 

πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι μίλησαν, χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία 

(3) λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης δευτερολογεί για πέντε (5) λεπτά της ώρας, εφόσον 

το κρίνει απαραίτητο. Τέλος, ο πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και 

γίνεται ψηφοφορία. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, 

απευθύνονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα μέλη εκφράζονται με απόλυτη 

ελευθερία, αποσκοπούντα στην εξυπηρέτηση των δημοτών της περιφέρειας. Ο ομιλητής δεν 

διακόπτεται, παρά μόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέματος ή εκτρέπεται σε προσωπικές 

ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται και να του αφαιρέσει το λόγο. 

10. Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της 

συνεδρίασης, του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το 

προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά. 

Άρθρο 8 

Ακροατήριο  

1. Η παρουσία εκπροσώπων φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί λειτουργική συνέπεια του δημόσιου χαρακτήρα των 

συνεδριάσεών της. Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

ειδοποιούνται με φροντίδα του προέδρου. 

2. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης οι παρευρισκόμενοι 

εκπρόσωποι φορέων και πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να 

συνομιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων 

και γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. 

3. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή 

παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο. 

4. Στους δημοσιογράφους και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση.  
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Άρθρο 9 

Δικαιώματα & υποχρεώσεις προέδρου και μελών επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης  

1. Αν πρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ο αντιπεριφερειάρχης 

που έχει ορίσει ο περιφερειάρχης, αυτός συνεργάζεται με τον περιφερειάρχη, ώστε να 

συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη τα θέματα που ο περιφερειάρχης προτείνει. 

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης φροντίζει η πρόσκληση για 

συνεδρίαση να επιδοθεί νομίμως στα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης και στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, όταν συζητούνται θέματα των 

αρμοδιοτήτων του, όπως επίσης να γνωστοποιηθεί στον περιφερειάρχη, αν αυτός δεν 

προεδρεύει. 

3. Επίσης, δύναται να καλεί υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και πολίτες, προκειμένου να 

πληροφορήσουν την επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης σχετικά με τα θέματα 

που συζητούνται. 

4. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον υπάλληλο, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. 

Στα πρακτικά καταχωρούνται οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες. 

5. Ενημερώνει το περιφερειακό συμβούλιο για τις αδικαιολόγητες απουσίες μέλους από τις 

συνεδριάσεις, προκειμένου να προβεί στην αντικατάστασή του. 

6. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με την επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης διατάξεων του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  όπως και 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

7. Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης οφείλουν να μετέχουν στις 

συνεδριάσεις της και να προσέρχονται κατά την καθορισμένη ώρα. 

8. Αν κάποιο μέλος προσέλθει στη συνεδρίαση μετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον πρόεδρο και 

αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. 

9. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής αποχώρησης 

μέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή του. 

10. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε 

προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το μέλος αυτό οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο 

της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου με τη φροντίδα του να 

προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος 
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11. Το μέλος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν μπορεί να απουσιάσει 

αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της επιτροπής. Αν αυτό συμβεί, ενημερώνεται 

το περιφερειακό συμβούλιο από τον πρόεδρο της επιτροπής και με πράξη του το αντικαθιστά. 

12.  Μέλος της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν μπορεί να μετάσχει στη 

συζήτηση ενός θέματος ή στη λήψη απόφασης της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το β΄ βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει 

υλικό ή ηθικό συμφέρον. Διαφορετικά, η απόφαση είναι άκυρη και το μέλος τιμωρείται για 

σοβαρή παράβαση καθήκοντος, με την ποινή της αργίας. 

13. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση. Στις συνεδριάσεις 

οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και αμοιβαίο σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να 

εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και να 

διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να 

αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση άρνησης τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο. 

14. Το μέλος δικαιούται να θέσει θέμα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του 

παραβιάζεται ο κανονισμός από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης και να ζητήσει να αποφανθεί η επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, ο 

πρόεδρος θέτει άμεσα το θέμα για ψήφιση και η επιτροπή αποφαίνεται, χωρίς αγορεύσεις και 

διαλογικές συζητήσεις. 

15. Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα 

των πρακτικών της επιτροπής ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η έκδοση 

αντιγράφων. 

16. Τα μέλη της επιτροπής υποχρεούνται : α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους 

και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, 

β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την 

καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την περιφέρεια χωρίς διακρίσεις σε βάρος 

οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό 

συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή επαγγελματικό) που έχει σε σχέση με θέματα της περιφέρειας, δ) να 

ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση 

της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας της περιφέρειας. 

17. Είναι υποχρεωμένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους 

κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της περιφέρειας. 
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Άρθρο 10 

Πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως και στην 

περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του προέδρου της και του 

υπαλλήλου που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. 

2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις ή όταν συντρέχει 

περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες οι εισηγήσεις για τα διάφορα θέματα. Καταχωρούνται οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και οι γνώμες της μειοψηφίας. 

3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η πρόσκληση προς 

τα μέλη, οι παρόντες, οι απόντες, εάν τους επεδόθη η πρόσκληση, τα θέματα που 

συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε θέμα, καθώς και η γνώμη της 

μειοψηφίας, αν ζητηθεί. 

4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή 

«βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα 

απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που 

αριθμούνται και μονογραφούνται από τον πρόεδρο της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης και στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του προέδρου και του 

υπαλλήλου –γραμματέα της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο εκτελών χρέη 

γραμματέα υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση 

υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το μέλος που 

αρνείται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η μη 

υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 

6. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε 

χρόνο αρχίζει η νέα αρίθμησή τους. 

7. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με 

ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου και σε συνεργασία με τον πρόεδρο, δημοσιεύεται πίνακας 

που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του 

περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο κατάστημα της περιφέρειας, εκτός αν 

άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων της επιτροπής 

εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

8. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα 

συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση 

που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 
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Άρθρο 11 

Έλεγχος μελών της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

1. Τα μέλη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης ελέγχονται ως προς την τήρηση 

των υποχρεώσεών τους που απορρέουν εκ του νόμου και του παρόντος κανονισμού από τον 

πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει σχετικά το περιφερειακό συμβούλιο 

και τον ελεγκτή νομιμότητας.  

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον ελεγκτή νομιμότητας για 

τις αδικαιολόγητες απουσίες συμβούλου σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και στην 

περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις 

(3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο της επιτροπής 

αποτελεί παράβαση καθήκοντος. 

3. Αν μέλος του περιφερειακού συμβουλίου ανεξαρτητοποιηθεί και είχε εκλεγεί ως μέλος της 

επιτροπής από συγκεκριμένη παράταξη, εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος της επιτροπής 

εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

Άρθρο 12 

Διοικητική υποστήριξη της επιτροπής εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

Στην επιτροπή εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης παρέχεται γραμματειακή και 

διοικητική υποστήριξη από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, με την ανάθεση από τον περιφερειάρχη 

σε υπάλληλο ή υπαλλήλους αρμοδιοτήτων τήρησης πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των 

θεμάτων που αφορούν αυτή, όπως η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών 

σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των 

συνεδριάσεων, η προώθηση και δημοσίευση των αποφάσεων, η ενημέρωση των μελών επί 

θεμάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία της επιτροπής εργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν με το Ν. 4555/2018, και του παρόντος κανονισμού, η προώθηση των 

σχετικών με την ενημέρωση των πολιτών εργασιών, επί των αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν, 

όταν καταθέτουν αναφορές και ερωτήματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της επιτροπής 

εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Ο υπεύθυνος υπάλληλος, ευθύνεται για την προώθηση των αναφερομένων θεμάτων, ώστε 

οι απαντήσεις να δίνονται από το αρμόδιο όργανο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.  
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Άρθρο 13 

Ισχύς 

Τροποποίηση κανονισμού 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το περιφερειακό συμβούλιο 

και την δημοσίευσή του κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. 

Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το Ν. 4555/2018,  καθώς επίσης και της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.  
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