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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2019

Στη Λαμία στο κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , Λ.Καλυβίων 2 και στην
αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών ,σήμερα 26/11/2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από την αριθμ. Πρωτ: οικ. 264006/27/22-11-2019
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.207/2019(πρακτικό 7/30-09-2019) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας« Περί σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»( ΑΔΑ: 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96
του Ν. 4555/2018 , το οποίο αναφέρει: « Με απόφαση του περιφερειακού
συμβουλίου μπορεί να συστήνονται μεχρι δυο(2) επιτροπές , στις οποίες το
συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητες του για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής
πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις
ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας.»
2) Την αριθμ. οικ.195424/2932/2-09-2019(ΦΕΚ τ.ΥΟ.Δ.Δ 773/23-09-2019) απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης κος
Κωνσταντίνος Μπακομήτρος αρμόδιος στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης., ο οποίος θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε.(άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 96 του Ν. 4555/2018 όπου αναφέρεται ότι :«Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι ο
αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος
εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής.»
3) Την αριθμ.209/30-09-2019(ΑΔΑ: Ψ4Κ77ΛΗ-ΗΕ8)) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εκλέγονται νέα μέλη
στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4) Την αριθμ. 224/30-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.(ΦΕΚ
13961/τ.Β ΄/29-10-2019)
5) Την αριθμ.264/2019(ΑΔΑ: ΩΥΩΑ7ΛΗ-Κ1Α) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης κανονισμού της
Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.



ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ 2ο :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Θήβα του
Δήμου Θηβαίων την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 από τις 21:00 μ.μ έως
τις 24:00 μ.μ προκειμένου ο Εμπορικός Συλλογος Θηβών να πραγματοποιήσει
εκδήλωση Λευκής Νύχτας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 3ο :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι
του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 από τις 19:00
μ.μ έως τις 24:00 μ.μ προκειμένου ο Εμπορικός Συλλογος Αλιβερίου να
πραγματοποιήσει εκδήλώσεις Λευκής Νύχτας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 4ο :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Ιστιαία
του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψου το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 24:00
μ.μ προκειμένου ο Εμπορικός & Επαγγελματικός Συλλογος Ιστιαίας να
πραγματοποιήσει εκδήλώση Λευκής Νύχτας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 5ο :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Κύμη του
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 24:00 μ.μ
προκειμένου η Ένωση Επαγγελματιών βιοτεχνών Εμπόρων Κύμης &
Περιχώρων να πραγματοποιήσει εκδήλώσεις Λευκής Νύχτας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν:

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος ως Πρόεδρος
2. κ. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας Π.Σ, τακτικό μέλος
3. κ. Ιωάννης Περγαντάς Π.Σ,τακτικό μέλος
4. κ. Ανδρέας Τοουλιάς Π.Σ,τακτικό μέλος
5. κ. Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου Π.Σ,τακτικό μέλος
6. κ. Ανδρέας Δαύρης Π.Σ,τακτικό μέλος
7. κ. Σπυρίδων Λάμπου Π.Σ,τακτικό μέλος
8. κ Εμμανουήλ Γέμελος Π.Σ,τακτικό μέλος
9. κ. Κωνσταντίνος Μπασδέκης Π.Σ,τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσηςο κος Ιωάννης Καρνάβας αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε, η κα Ευθυμία Μόσχου
Προϊσταμένη Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης - Εμπορίου και Τουρισμού



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.
Στη συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κος Κωνσταντίνος
Καραγιάννης, λόγω της απουσίας του στο εξωτερικό.
Κατά συνέπεια ο εισηγητής των σχετικών θεμάτων θα είναι ο αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Δ//νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κος Ιωάννης Καρνάβας
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της
Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης
κατέθεσε στην Επιτροπή τις θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας για
τις Λευκές Νύχτες.

Η συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν στην λεγόμενη "λευκή νύχτα" δεν
αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
θεωρεί οτι:

1. Η μείωση της κίνησης της αγοράς οφείλεται άμεσα και συγκεκριμένα στην
μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, της εργατικής λαϊκής
οικογένειας.

Είναι αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων της πολιτικής της λιτότητας, που
ακολούθησαν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα
με τις οδηγίες της Ε.Ε και τις απαιτήσεις των δανειστών.

Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που εμπεριέχουν στην υποστήριξη των
συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων, σε εμφανή και
αδιαμφισβήτητη αντίθεση του εργαζόμενου λαού και των
αυτοαπασχολούμενων, που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η ενίσχυση της αγοράς θα προκύψει με την βελτίωση της αγοραστικής
δύναμης των εργαζομένων, εφόσον αυξηθούν οι αποδοχές τους και μειωθούν
οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών.

2. Η αύξηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και οι φανταχτερές
βιτρίνες, ακόμα και αν συνδυαστούν με μουσικές εκδηλώσεις και happening
δεν πρόκειται να αυξήσουν την κίνηση της αγοράς.

Η αύξηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, πέραν της καλλιέργειας
αυταπατών σε ορισμένους αυτοαπασχολούμενους στο εμπόριο, θα συμβάλλει
σημαντικά στην αύξηση του ωραρίου των εμποροϋπαλλήλων και στις ήδη
εξαντλητικές συνθήκες εργασίας τους. Θα ανοίξει το δρόμο για μεγαλύτερη
ελαστικοποίηση του ωραρίου που δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι.

3.Η αύξηση του ωραρίου εργασίας και τέτοιων εκδηλώσεων όπως η «λευκή
νύχτα» δεν διευκολύνει τους μικροκαταστηματάρχες και τις μικρές
οικογενειακές εμπορικές επιχειρήσεις, αφού αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
στον ανταγωνισμό με τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και τα super market,
που το αυξημένο ωράριο βολεύει, εφόσον στις συνθήκες μεγάλης ανεργίας και
αποδιοργάνωσης των εργασιακών σχέσεων βρίσκουν φτηνό εργατικό δυναμικό.



4..Κατά την άποψη μας…. δεν χρειάζονται "λευκές νύχτες…." Χρειάζεται
κοινός αγώνας των αυτοαπασχολούμενων με τους εργαζόμενους, για να
διεκδικήσουν μια διαφορετική πολιτική με αντιμονοπωλιακά χαρακτηριστικά
ώστε να είναι προς το συμφέρον των εργαζόμενων και όχι των
πολυκαταστημάτων.

Σε αυτή την βάση, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τις εισηγήσεις που αφορούν το
συγκεκριμένο θέμα.

Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης και ζήτησε κατ΄εξαίρεση να συζητηθεί το παρακάτω έκτακτο θέμα πριν
από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης(σύμφωνα με
το 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 ισχύεο με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018
Το θέμα του κατεπείγοντος έγκειται στο ότι το αίτημα στάλθηκε στην Επιτροπή στις
25/11/2019 μια ημέρα πριν συνεδριάσει και πρέπει να τηρηθούν οι κατάλληλες
προθεσμίες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ::Παράταση ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων στη Λαμία του Δήμου Λαμιέων την Παρασκευή 13
Δεκεμβρίου 2019 από τις 21:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ προκειμένου ο
Εμπορικός Συλλογος Λαμίας να πραγματοποιήσει εκδήλώσεις Λευκής
Νύχτας.

Εισηγητής: O αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ//νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε
κος Ιωάννης Καρνάβας.

Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά

Πλειοψηφία

Ενέκρινε να συζητηθεί το παραπάνω έκτακτο θέμα.
Κατά ψήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, συμφωνα με τις παραπάνω
αναφερόμενες θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας που κατέθεσε στην
Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 5

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:: Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής
Αλλήλεγγύης λαμβάνοντας υποψη την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου
της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κου Ιωάννη Καρνάβα καθώς και την αριθμ.
Φ.Ε/265277/887/25-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού η οποία αναφέρεται στο αριθμ.
ΔΑΠΕΦ/Φ31Α/4722/25-11-2019 έγγραφο της Δ/νσηΣ Ανάπτυξης Π.Ε Φθιώτιδας με
το οποίο διαβιβάστηκε: α) το από 25/11/2019 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου
Λαμίας προς τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας όπου αναφέρει:
« Ο Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας αιτείται παράταση ωραρίου επί 3ώρου την 13η
Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή προκειμένου να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις
Λευκής Νύχτας. Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα διενεργήθηκε και τα
δύο προηγούμενα χρόνια φέρνοντας μεγάλη επισκεψιμότητα στην πόλη, στα
εμπορικά καταστήματα αλλά και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το
ίδιο ευελπιστούμε ότι θα συμβεί και φέτος, μιας και η ημερομηνία που επιλέχτηκε
είναι πολύ κοντά ημερολογιακά στις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς,
πράγμα που σημαίνει ότι ήδη η γιορτινή διάθεση και ο εμπλουτισμός της με



δρώμενα τα οποία θα λάβουν χώρα σε όλο το κέντρο της πόλης, θα δημιουργήσει
ευφορία σε εμπόρους, καταναλωτές και μικρά παιδιά, πράγμα το οποίο έχε μεγάλη
ανάγκη η πόλη. » και , β) το αριθμ. 162/25-11-2019 έγγραφο του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδα προς τη Δ/νση
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας όπου αναφέρει : “ Σε απάντηση της αριθμ. ρωτ.
ΔΑΠΕΦ/Φ31.Α /4719 επιστολή σας, σας γνωστοποιούμε ότι η θέση του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου είναι: αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων
για εργασία πέραν του ωραρίου που εργάζονται και ανταμειφθούν και ασφαλιστούν
υπερωριακώς (και νυχτερινά) όπως ορίζει ο νόμος τότε θα μπορεί να
πραγματοποιηθεί η πρότασή σας”,τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατα

Πλειοψηφία

Την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Λαμία του Δήμου
Λαμιέων την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 από τις 21:00μ.μ έως τις 24:00μ.μ
προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής
Νύχτας.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή απασχόληση των
εργαζομένων καθώς και όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του
Εργατουπαλληλικού Κέντρου Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Κατά φήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, συμφωνα με τις παραπάνω
αναφερόμενες θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας που κατέθεσε στην
Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 6

Κατόπιν συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο ( Η.Δ) Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,κατόπιν μυστικής
ψηφοφορίας ανέδειξε ομόφωνα Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης την Περιφερειακή Σύμβουλα και μέλος της ανωτέρω Επιτροπής κα Σοφία
Αγγελοπούλου-Παπαϊωάννου.
Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι θα συνεδρίαζει στον τόπο και χρόνο που θα
συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στις περιπτώσεις που προκύπτουν έκτακτα θέματα , λόγω του κατεπείγοντος και της μη
άμεσης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα
πραγματοποιεί τη Συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής στο Διοικητήριο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας , Λ.Καλυβίων 2 στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδρίασης των
Περιφερειακών Επιτροπών Π.Σ.Ε

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 7

ΘΕΜΑ 2ο ( Η.Δ) Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υποψη την Εισήγηση του αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης
Ανάπτυξης κου Ιωάννη Καρνάβα καθώς και την αριθμ.Φ.Ε 253816/853/13-11-2019
Εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού η
οποία αναφέρεται και 1)στο αριθμ. 4486/8-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε Βοιωτίας με το οποίο διαβιβάστηκε:α) το από 5/11/2019 έγγραφο του
Εμπορικού Συλλόγου Θήβας προς τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης όπου αναφέρει:



« Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου
Θηβών ζητούν την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από τις
21 :00 έως τις 24:00 στην αγορά της Θήβας την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, για
την τόνωση της αγοράς, με αφορμή τη διεξαγωγή της Λευκής Νύχτας που θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσο των εορταστικών εκδηλώσεων », β) το αριθμ. 6377/7-
11-2019 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας όπου αναφέρει : “ Σε
απάντηση του υπ΄ αριθμ. 4376/5-11-2019 εγγράφου σας, σας γνωστοποιούμε ότι η
θέση μας είναι αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων για εργασία πέραν του
ωραρίου που εργάζονται και ανταμειφθούν και ασφαλιστούν υπερωριακώς (και
νυχτερινά) όπως ορίζει ο νόμος τότε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρότασή σας”
2)Στο από 12/11/2019 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών όπου αναφέρει ότι:
“Σας ενημερώνουμε ότι την 13 Δεκεμβρίου ο Εμπορικός Σύλλογος προτίθεται να
πραγματοποιήσει για τρίτη συνεχή χρονιά Λευκή Νύχτα στην πόλη μας. Η άριστη
συνεργασία που έχουμε με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο της Θήβας στο θέμα της
παράτασης του ωραρίου την συγκεκριμένη ημέρα μας κάνει υπερήφανους. Στόχος
μας είναι, να επαναλάβουμε την επιτυχή περυσινή διοργάνωση και να καθιερώσουμε
την Λευκή Νύχτα Θήβας, ως ημέρα γιορτής για το τοπικό εμπόριο αφού τα τελευταία
χρόνια ίσως είναι και ο μοναδικός κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο μέσα στην
οικονομική κρίση της χώρας μας, την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης μας, αλλά
και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις
που θα αναδείξουν την περιοχή μας και την ιστορία της. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους
εκδηλώσεις αυτή την περίοδο είναι μια ανάσα ανακούφισης και ενδυνάμωσης του
οργανωμένου εμπορίου” , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά:

Πλεοψηφία

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Θήβα του Δήμου
Θηβαίων την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 από τις 21:00 μ.μ έως τις 24:00μ.μ
προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Θηβών να πραγματοποιήσει εκδήλωση Λευκής
Νύχτας.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροιν αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή
απασχόληση των εργαζομένων καθώς και όσα αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό
έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας.

Κατά φήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, συμφωνα με τις παραπάνω
αναφερόμενες θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας που κατέθεσε στην
Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 8

ΘΕΜΑ 3ο ( Η.Δ) Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Ανάπτυξης κου
Ιωάννη Καρνάβα καθώς και την αριθμ.Φ.Ε /260848/874/20-11-2019 Εισήγηση της
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Εμπορίου και Τουρισμού η οποία αναφέρεται 1) στο
αριθμ. 6189/19-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Εύβοιας με το οποίο
διαβιβάστηκε:: α) το αριθμ. 263/7-11-2019 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου
Αλιβερίου προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπου αναφέρει: « Παρακαλούμε
όπως εγκρίνετε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και
επιχειρήσεων της πόλης του Αλιβερίου το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 κατά τις ώρες



19.00 έως 24.00 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων ( ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2019)
που πρόκειται να διοργανώσει ο Σύλλογός μας για την περίοδο των Χριστουγέννων
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στις 3/11/2019 αρ. πράξης 178.Η αιτούμενη
παράταση και το σύνολο των εκδηλώσεων κρίνουμε ότι θα συμβάλλει στην τόνωση
της τοπικής αγοράς στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς που διανύουμε...» ,β) Το
αριθμ. 1793/12-11-2019 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.”
2) Στο από 18/11/2019 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αλιβερίου όπου

αναφέρει : “ Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου

πρόκειται να διοργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις στις 7/12/2019 (ΛΕΥΚΗ

ΝΥΧΤΑ). Πρόκειται για εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη του

Αλιβερίου για 4 συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Η διοργάνωση της εκδήλωσης

αυτής έχει ως κύριο σκοπό οι έμποροι να ευχαριστήσουν το καταναλωτικό κοινό

που τους στηρίζει πάντα παρά τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε. Ακόμη

αποβλέπουν στην τόνωση της οικονομίας της μικρομεσαίας επιχείρησης και την

προβολή της αγοράς του τόπου μας.Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ευρείας απήχησης

καθώς προσελκύουν κόσμο όχι μόνο από την περιοχή του Αλιβερίου αλλά και

από ολόκληρο τον Νομό. Τις εκδηλώσεις στηρίζουν ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου το

Επιμελητήριο Εύβοιας η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας όπως και ο

Περιφερειάρχης κ. Σπανός Φάνης ο οποίος έχει ενισχύσει έως τώρα όλες τις

εκδηλώσεις μας. Η αιτούμενη παράταση για το σύνολο των εκδηλώσεων

κρίνουμε ότι θα συμβάλλει στην τόνωση του εμπορικού κόσμου......Παρακαλούμε

να μας εγκρίνετε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και

επιχειρήσεων της πόλης του Αλιβερίου, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, κατά τις

ώρες 19:00 έως 24:00 , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος

πρακτικού αποφασίζει κατά:



Πλειοψηφία
Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι του Δήμου

Κύμης-Αλιβερίου το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 από τις 19:00 μ.μ έως τις

24:00 μ.μ προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου να πραγματοποιήσει

εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροιν αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή
απασχόληση των εργαζομένων καθώς και όσα αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό
έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας.

Κατά φήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, συμφωνα με τις παραπάνω
αναφερόμενες θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας που κατέθεσε στην
Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 9

ΘΕΜΑ 4ο ( Η.Δ): Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμενου Γενικής Ανάπτυξης κου
Ιωάννη Καρνάβα καθώς και την αριθμ.Φ.Ε /260844/873/20-11-2019 Εισήγηση της
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Εμπορίου και Τουρισμού η οποία αναφέρεται και στο
αριθμ. 6190/19-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Εύβοιας με το οποίο
διαβιβάστηκε::α) το αριθμ. 124/8-11-2019 έγγραφο του Εμπορικού &
Επαγγελματικού Συλλόγου Ιστιαίας προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 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 21/12/2019 Λευκή Νύχτα με ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων έως 12.00μμ με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας
και τόνωση της αγοράς. Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούμε να μας εγκρίνετε την
διοργάνωση αυτή με το παραπάνω ωράριο....” και β) Το αριθμ. 1794/18-11-2019
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 απόφασίζει κατά:

Πλειοψηφία

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Ιστιαία του Δήμου
Ιστιαίας- Αιδηψού το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 24:00 μ.μ προκειμένου ο



Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Ιστιαίας να πραγματοποιήσει εκδήλωση
Λευκής Νύχτας.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροιν αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή
απασχόληση των εργαζομένων καθώς και όσα αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό
έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας.

Κατά φήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, συμφωνα με τις παραπάνω
αναφερόμενες θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας που κατέθεσε στην
Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 10.

1. ΘΕΜΑ 5ο ( Η.Δ): Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμενου Γενικής
Ανάπτυξης κου Ιωάννη Καρνάβα καθώς και την αριθμ.Φ.Ε /263992/881/22-11-
2019 Εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Εμπορίου και Τουρισμού η οποία
αναφέρεται και στο αριθμ. 6260/22-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης
Εύβοιας με το οποίο διαβιβάστηκε::α) το αριθμ. 666/20-11-2019 έγγραφο της
Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Κύμης & Περιχώρων προς την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπου αναφέρει: « Σαν ένωση επαγγελματιών
βιοτεχνών εμπόρων Κύμης & περιχώρων προγραμματίζουμε στις 14/12/2019 την
τέταρτη λευκή νύχτα στην Κύμη και κρίνουμε σκόπιμο να λειτουργήσουν τα
εμπορικά καταστήματα έως τις 24:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η διοργάνωση της Λευκής νύχτας έχει δείξει κατά το παρελθόν ότι βρίσκει
μεγάλη απήχηση από το καταναλωτικό κοινό, τονώνει την αγορά όπως
μαρτυρούν και οι ίδιοι οι επαγγελματίες και σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις οι
οποίες πραγματοποιούνται στην πλατεία της Κύμης δημιουργείτε ένα ευχάριστο
κλίμα ενόψει των εορτών. Είναι αναγκαίες τέτοιες κινήσεις σε μια εποχή όπου οι
επαγγελματίες δοκιμάζονται. Παρακαλούμε όπως μας εγκρίνεται την παράταση
ωραρίου μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα από τις 21 :00 που ισχύει σήμερα να
μεταφερθεί στις 24:00» και ,β) Το αριθμ. 1798/22-11-2019 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 αναπόσταστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από

διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά:



Πλειοψηφία
Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Κύμη του Δήμου

Κύμης-Αλιβερίου το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 24:00μ.μ προκειμένου

η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Κύμης & Περιχώρων να

πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροιν αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή
απασχόληση των εργαζομένων καθώς και όσα αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό
έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας.

Κατά φήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, συμφωνα με τις παραπάνω
αναφερόμενες θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας που κατέθεσε στην
Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 11

Περατωθέντων των θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Μπακομήτρος Κωνσταντίνος Βαρδακώστας Αικατερίνη Καλτσά

Ιωάννης Περγαντάς

Ανδρέας Τοουλιάς

Σοφία Αγγελοπούλου-Παπαϊωάννου

Ανδρέας Δαύρης

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Κωνσταντίνος Μπασδέκης


