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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2020

Στη Λαμία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας(Αινιάνων 6-8, Λαμία) ,σήμερα 25/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης μετά από την αριθμ. Πρωτ: οικ.37438/9/18-02-2020 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
3961/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 :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στα Λουτρά
Αιδηψού το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 από τις 18:00 μ.μ έως τις 23:00
μ.μ λόγω του τριήμερου εορτασμού του καρναβαλιού και της Καθαράς
Δευτέρας που θα διεξαχθούν στην πόλη

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός του ημερήσιου τέλους των λαϊκών αγορών του Δήμου
Αλιάρτου-Θεσπιέων

Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης -Εμπορίου και
Τουρισμού κα Ευθυμία Μόσχου

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν:

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος ως Πρόεδρος
2. κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος Π.Σ,αναπληρωματικό 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.Στακτικό 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

Απόντες: Ο κος Κωνσταντίνος Βαρδακώστας , ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον
κο Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο
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 ,ο κος Μάρος Πολύζος αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος
Απασχόλησης της 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.

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( στη Χαλκίδα και στα Λουτρά Αιδηψού) και για το ημερήσιο τέλος
των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ( ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ)

Θεωρούμε σαν σημαντικά στοιχεία για την διαμόρφωση της άποψης της
Επιτροπής :



.την γνώμη του Σωματείου των Εμποροϋπαλλήλων, που φυσικά θα

πρέπει να εκφραστεί ύστερα από απόφαση συλλογικού οργάνου…..

.τις γνώμες του Εργατικού Κέντρου και της Ομοσπονδίας του κλάδου,

που και αυτές θα πρέπει να εκφράζονται ύστερα από απόφαση
συλλογικών οργάνων.
Σημειώνουμε, ακόμη, πως, παρότι το αίτημα παράτασης του ωραρίου αφορά λίγες
ώρες μιας συγκεκριμένης ημέρας……

.Επειδή, από θέση αρχών, είμαστε αντίθετοι με την παράταση

του χρόνου εργασίας.

.Εφόσον στην πραγματικότητα και την πράξη δεν εγγυάται κανείς
τις πρόσθετες αμοιβές, την ασφάλιση και την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων….

Η τοποθέτηση μας απέναντι στην εισήγηση είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.

ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση και Τοπική Διοίκηση προωθούν το εκτόπισμα από
τους πάγκους των λαϊκών αγορών χιλιάδων φτωχών λαϊκατζήδων…. ανθρώπων της
παραγωγής και του μεροκάματου….. για να περάσει, ολοκληρωτικά, το εμπόριο των
λαϊκών αγορών στους μεγαλέμπορους και τις εμπορικές αλυσίδες των Σούπερ
Μάρκετ.

Γι' αυτό απαιτούν σκληρότερους όρους και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση του
υπαίθριου εμπορίου….

.βαριές ποινές «εκτόπισης» και χαρατσιών αν δεν τηρούνται…..

.συνεχή αλλαγή θέσης των πάγκων …..

.τέλη που εξανεμίζουν το φτωχό μεροκάματο που προκύπτει…

οδηγώντας τις λαϊκές στην εξαφάνιση, για να κυριαρχήσει ο μεγαλέμπορος.



Ο ρόλος του άμεσου "εκτελεστή" των φτωχών λαϊκατζήδων ανατέθηκε στην Τοπική
και Περιφερειακή Διοίκηση , καθώς, στο πνεύμα του "Καλλικράτη", έχει μεταφερθεί
στους δήμους η αρμοδιότητα να αποφασίζουν για τον ανώτερο αριθμό θέσεων όλων
των λαϊκών αγορών, που λειτουργούν στη χωρική τους αρμοδιότητα…. Να εκδίδουν
τις άδειες και να καθορίζουν τα σχετικά ανταποδοτικά τέλη, για τις προσφερόμενες
υπηρεσίες καθαριότητας μετά την πραγματοποίηση της λαϊκής αγοράς.

Σημειώνουμε, επίσης, πως ευθύνη των Δήμων είναι η επιλογή του χώρου
πραγματοποίησης των λαϊκών αγορών και η δημιουργία υποδομών για την
αξιοπρεπή τους λειτουργία προκειμένου να αξιοποιούνται από τις εργατικές - λαϊκές
οικογένειες που επιζητούν τις φθηνότερες αγορές….

Σε αυτή την βάση….. Δεν συμφωνούμε με καμιά αύξηση των προβλεπόμενων τελών,
που πρέπει να είναι ενιαία για όλη την περιοχή και να μην ξεπερνούν το ύψος των
τελών που καταβάλει ένας εμπορικός χώρος που καταλαμβάνει ίδια τετραγωνικά
μέτρα, στον αντίστοιχο χρόνο.

Εν αναμονή αυτής της μελέτης του θέματος ……Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.
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
24/02/2020 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 Χαλκίδα του Δήμου Χαλκιδέων το Σάββατο 29
Φεβρουαρίου 2020 από τις 20:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ προκειμένου ο
Εμπορικός και Βιομηχανικός Συλλογος Χαλκίδας να πραγματοποιήσει
εκδήλώσεις Λευκής Νύχτας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ομόφωνα

Ενέκρινε να συζητηθεί το παραπάνω έκτακτο θέμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 4

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:: Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής
Αλλήλεγγύης λαμβάνοντας υποψη την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κου Κωνσταντίνου Καραγιάννη καθώς και
την αριθμ. Φ.Ε/42228/256/24-02-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού η οποία αναφέρεται και στο αριθμ.1085/24-
2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Εύβοιας με το οποίο διαβιβάστηκε:α)
το αριθμ. 2056/12-2-2020 έγγραφο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Συλλόγου
Χαλκίδας προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπου αναφέρει:
« Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Εμπορικός & Βιομηχανικός Σύλλογος
Χαλκίδας διοργανώνει ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ, σε συνδυασμό με το Θαλασσινό Καρναβάλι.



Η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ να λάβει χώρα στις 29 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο. Για τη
συγκεκριμένη ημέρα αιτούμεθα παράταση ωραρίου από τις 20:00 μ.μ. έως τις 24:00
μ.μ. .. » και ,β) Το αριθμ. 1841/20-2-2020 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Εύβοιας το οποίο αναφέρει : “………. σας επισημαίνουμε τα εξής :

 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχοληθούν με τη σύμφωνη γνώμη τους
 Να τους καταβληθούν σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία όλα τα
προβλεπόμενα από το νόμο, αμοιβές, νυχτερινή απασχόληση, ρεπό κ.λ.π.
 Να μην υπάρχει μαύρη και ανασφάλιστη εργασία
 Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα περί συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας
στις τυχόν εκδηλώσεις που θα γίνουν.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ δεν συμφωνεί.”
,τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

Πλειοψηφία

Την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Χαλκίδα του
Δήμου Χαλκιδέων το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 από τις 20:00 μ.μ έως τις
24:00 μ.μ προκειμένου ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Συλλογος Χαλκίδας να
πραγματοποιήσει εκδήλώσεις 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 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 5

Κατόπιν συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο ( Η.Δ) Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υποψη την Εισήγηση του του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας κου Κωνσταντίνου Καραγιάννη καθώς και την
αριθμ.Φ.Ε/23712/139/12-02-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού η οποία αναφέρεται και στο αριθμ. 614/30-
01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Εύβοιας με το οποίο διαβιβάστηκε:α)
το αριθμ.143/21-01-2020 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Λ.
Αιδηψού προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπου αναφέρει:
« Αιτούμαστε τη διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων της πόλης των
Λουτρών Αιδηψού το Σάββατο 29/02/2020 από τις 18:00 μ.μ έως τις 23:00 μ.μ λόγω
του τριήμερου εορτασμού του καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας που θα
διεξαχθούν στην πόλη και β) Το αριθμ. 1832/28-1-2020 έγγραφο του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας το οποίο αναφέρει:: ‘’....... σας επισημαίνουμε
τα εξής:



 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχοληθούν με τη σύμφωνη γνώμη τους
 Να τους καταβληθούν σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία όλα τα
προβλεπόμενα από το νόμο, αμοιβές, νυχτερινή απασχόληση, ρεπό κ.λ.π.
 Να μην υπάρχει μαύρη και ανασφάλιστη εργασία
 Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα περί συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας
στις τυχόν εκδηλώσεις που θα γίνουν.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ δεν συμφωνεί.”
, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά:

Πλεοψηφία

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στα Λουτρά Αιδηψού του
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 από τις 18:00 μ.μ έως
τις 23:00 μ.μ λόγω του τριήμερου εορτασμού του καρναβαλιού και της Καθαράς
Δευτέρας που θα διεξαχθούν στην πόλη

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 Εύβοιας

Κατά φήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, συμφωνα με τις παραπάνω
αναφερόμενες θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας που κατέθεσε στην
Επιτροπή.
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ΘΕΜΑ 2ο ( Η.Δ) Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υποψη την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης -Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε κας Ευθυμίας Μόσχου, την από
13/02/2020 εισήγηση του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε Βοιωτίας, το αριθμ 1/2020 πρακτικό επιτροπής λαϊκών αγορών Π..Ε.Β, το
απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 157/2018 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του
Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση κατά:

Πλεοψηφία

Καθορίζει το ημερήσιο τέλος για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων στα
0,77 € ανά τρέχον μέτρο

Λευκό φήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, σύμφωνα με τις παραπάνω
αναφερόμενες θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας που κατέθεσε στην
Επιτροπή.
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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 Αποστολόπουλος Αικατερίνη Καλτσά

Ιωάννης Περγαντάς

Ανδρέας Τοουλιάς

Σοφία Αγγελοπούλου-Παπαϊωάννου

Ανδρέας Δαύρης

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Κωνσταντίνος Μπασδέκης


