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Σήμερα Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και από ώρα 10:30 π.μ έως
14:00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς η Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ: 77440/13-11-2020
(ΑΔΑ:Ψ8Τ6ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο ( υπ΄αριθμ.427) του Υπουργείου
Εσωτερικών περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των
Περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της
διασποράς του Covid 19 και μετά από την αριθμ. Πρωτ: οικ. 18647/6/28-
01-2021 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.

Τα μέλη της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ψήφισαν
ηλεκτρονικά θετικά ή αρνητικά μέχρι την ορισθείσα ώρα της
συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραγωγών πωλητών που
μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου σε
παραγωγούς για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 2ο :Καθορισμός ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για τις άδειες
πωλητών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου που θα δραστηριοποιηθούν
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Οι συμμετέχοντες στην παραπάνω συνεδρίαση είναι:

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

Χρέη γραμματέα άσκησε 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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κος Μπασδέκης
Κωνσταντίνος ζήτησε να καταγραφούν στα πρακτικά τα παρακάτω
θέματα αναφορικά με τη θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης:

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε πως είναι πολιτικά άστοχη η
παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας…. Με το σκεπτικό πως :

1. Δεν είναι συμβατή με την αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση της,
όπου εκφράστηκαν ορισμένες σκέψεις και προβληματισμοί για
την ουσιαστικοποίηση του περιεχομένου των συνεδριάσεων της.

2. Η επιλογή της δια περιφοράς διαδικασίας υποβαθμίζει παραπέρα
την λειτουργία της Επιτροπής.



Σε αυτή την βάση, ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή, να αναλάβει τις
ευθύνες της, συνυπολογίζοντας και όσα ή ίδια δήλωσε στην διάρκεια
της προηγούμενης συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη,, καθώς και τα κατωτέρω
αναφερόμενα στην με αριθμ.14715/59/25-01-2021 εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου Και Τουρισμού;

1. Την ανάγκη της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των αγορών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της άσκησης των
δραστηριοτήτων υπαιθρίου εμπορίου.

2. Το αριθμ. 18/11-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Βοιωτίας (πρόταση για είκοσι εννέα (29) νέες άδειες πλανόδιων
παραγωγών πωλητών).

3. Το αριθμ. 38/8-1-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας
(πρόταση για τριάντα (30) νέες άδειες πλανόδιων παραγωγών
πωλητών).

4. Το αριθμ. 6/12-1-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ευρυτανίας (πρόταση για δέκα (10) νέες άδειες πλανόδιων
παραγωγών πωλητών).

5. Το αριθμ. 29/12-1-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθιώτιδας (πρόταση για τριάντα πέντε (35) νέες άδειες πλανόδιων
παραγωγών πωλητών).

6. Το αριθμ. 5/5/18-1-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φωκίδας (πρόταση για επτά (7) νέες άδειες πλανόδιων παραγωγών
πωλητών).

7. Την αριθμ. 2/2020 (πρακτικό 1ο /29-1-2020) απόφαση της
Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ψ7317ΛΗ-
Ρ6Π) σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός
αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την
άσκηση πλανοδίου εμπορίου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
για το έτος 2020 ως εξής: -Π.Ε. Βοιωτίας είκοσι εννέα (29) άδειες -
Π.Ε. Εύβοιας τριάντα (30) άδειες - Π.Ε. Ευρυτανίας δέκα (10) άδειες -
Π.Ε. Φθιώτιδας τριάντα πέντε (35) άδειες - Π.Ε. Φωκίδας επτά (7)
άδειες και δραστηριοποίηση από άλλες Περιφέρειες δέκα οκτώ (18)
άδειες.

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία που στάλθηκαν από τις Δ/νσεις
Ανάπτυξης των Π.Ε. και τα στοιχεία της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης-
Απασχόλησης- Εμπορίου & Τουρισμού για το έτος 2020 χορηγήθηκαν
από τον ανωτέρω αριθμό οι εξής άδειες (δραστηριοποίηση στην
Π.Σ.Ε.) : -Π.Ε. Βοιωτίας τρεις (3) άδειες - Π.Ε. Εύβοιας δέκα (10)
άδειες - Π.Ε. Ευρυτανίας δύο (2) άδειες - Π.Ε. Φθιώτιδας δέκα τρεις
(13) άδειες- Π.Ε. Φωκίδας μηδέν (0) άδειες και δραστηριοποίηση από
άλλες Περιφέρειες δέκα επτά (17) άδειες.

, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού κατά

πλειοψηφία



Με 8 ψήφους υπέρ και 1 λευκό (του κου Μπασδέκη Κωνσταντίνου)

καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου

εμπορίου για παραγωγούς πωλητές με βάση το ισχύον νομοθετικό

πλαίσιο του Ν. 4497/2017 όπως ισχύει για το έτος 2021(δραστηριοποίηση

στην Π.Σ.Ε.) ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΗΝ Π.Σ.Ε)

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 29

ΕΥΒΟΙΑΣ 30

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 35

ΦΩΚΙΔΑΣ 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΣΗ ΑΠΟ

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
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Τα σχετικά δικαιολογητικά των παραγωγών πωλητών θα υποβάλλονται στη
Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε. ή
στις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. προκειμένου οι συγκεκριμένες Δ/νσεις να τα
αποστείλουν στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και
Τουρισμού Π.Σ.Ε. για την έκδοση της απόφασης έγκρισης δραστηριοποίησης
στην Π.Σ.Ε.
Ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης δήλωσε εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης
ότι:

Κατά την εκτίμηση, μας η χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου για παραγωγούς πωλητές, δεν μπορεί να είναι αυστηρά
περιορισμένη……
Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες ικανοποίησης σχετικών αιτημάτων για
ειδικούς λόγους, στη βάση κάποιων κοινωνικοπολιτικών κριτηρίων….
Σημειώνουμε χαρακτηριστικά την αύξηση της ανεργίας και την συλλογική
απάντηση στην κερδοσκοπία των μεσαζόντων.
Σε αυτή την βάση, αξιολογούμε την εισήγηση και …… Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 2

ΘΕΜΑ 2ο Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας

υπόψη την πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και

Εξωστρέφειας κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη ,καθώς και το

αριθμ.Φ.Ε/14712/58/25-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης



Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο εισηγείται τον

καθορισμό του ετήσιου τέλους για το έτος 2021 για τις άδειες πωλητών

υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (παραγωγοί και επαγγελματίες) που θα

δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , στο ποσό των 60 €

ανά έτος για κάθε άδεια. , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του

παρόντος πρακτικού αποφασίζει κατά:

Πλειοψηφία

Τον καθορισμό μηνιαίου τέλους για το έτος 2021 για τις άδειες πωλητών
υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου(παραγωγοί και επαγγελματίες) που θα
δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , στο ποσό του ενός(1)
€ ανά άδεια, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της
διασποράς του Covid 19.
Όταν δε θα υφίστανται πλέον τα παραπάνω μέτρα το ετήσιο καταβαλλόμενο
τέλος θα επανέλθει στα 60 € . όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού.
. Το ποσό για τους παραγωγούς πωλητές μπορεί να καταβάλλεται και ανά
μήνα και να επιμερίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης
τους (μήνες).
Το ανωτέρω τέλος αφορά τις άδειες πωλητών υπαιθρίου πλανοδίου
εμπορίου που θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
θα εγκριθούν από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,
Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4497/2017 όπως ισχύει.
Το αναλογούν τέλος ανά άδεια θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Το αποδεικτικό καταβολής του τέλους θα υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά
δικαιολογητικά, στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και
Τουρισμού Π.Σ.Ε. ή στις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. προκειμένου οι
συγκεκριμένες Δ/νσεις να τα αποστείλουν στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε. για την έκδοση της σχετικής
απόφασης έγκρισης δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Λευκό φήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, , ο οποίος κατέθεσε στην
Επιτροπή τη θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης , αναφορικά με το καταβαλλόμενο
τέλος

1. Θεωρούμε πολιτικά απαράδεκτη την επιβολή τελών για την
διαδικασία έκδοσης άδειας πωλητών υπαίθριου πλανοδίου
εμπορίου, όταν οι συγκεκριμένοι πωλητές φορολογούνται
κανονικά, σαν επιτηδευματίες και πληρώνουν ήδη σε κάθε
Δήμο τέλη κατάληψης και χρησιμοποίησης δημόσιων χώρων.

2. Το ύψος του συγκεκριμένου τέλους είναι σημαντικό εφόσον
αντιστοιχεί σε 2,12 ημερομίσθια εργάτη γενικών καθηκόντων.



Σε αυτή την βάση….. ειδή αντιλαμβανόμαστε τους περιορισμούς της
υπάρχουσας νομοθεσίας, που καθιερώνει ειδικό τέλος…..
Θα ψηφίσουμε ΥΠΕΡ της πρότασης για συμβολικό τέλος 1 ευρώ/μήνα
για όλο το έτος 2021, με δεδομένο ότι ήδη οι συγκεκριμένοι
επαγγελματίες έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, σε διαφορετική
περίπτωση ΛΕΥΚΟ

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 3

Περατωθέντων των θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα συμμετέχοντα 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


