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Στη Λαμία στο κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , Λ.Καλυβίων 2
και στην αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών ,σήμερα
08/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,που
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 4/2022 (αριθμ. Πρακτ..2/9-11-2022) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , μετά από την
αριθμ. Πρωτ: οικ. 71691/5/4-4-2022 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 :
ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ 2ο :Επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τον Ν.4849/5-11-2021

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 3ο : Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης
Υγιεινής Διατροφής -Διατροφή σε μαθητές σχολείων Α΄βάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος
2021-2022
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 4 ο : Συζήτηση για :Εβδομάδα ΑΜΕΑ- Υλικά που θα δοθούν στα
Ειδικά Σχολεία-Πρόγραμμα Φιλίας-Πρόγραμμα για πρωτοετείς φοιτητές
-Μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες που έχουν πληγεί.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν:

1. κ. Ιωάννης Περγαντάς ως Πρόεδρος
2. κ. Αικατερίνη Καλαντζή Π.Σ, αναπληρωματικό μέλος
3. κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος Π.Σ,τακτικό μέλος
4. κ. Δημήτριος Βουρδάνος Π.Σ,τακτικό μέλος
5. κ. Ανδρέας Τοουλιάς 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

Στη συνεδρίαση δε συμμετείχε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κος
Κωνσταντίνος Βαρδακώστας , ο οποίος αντικαταστάθηκε από το
αναπληρωματικό μέλος την κα Αικατερίνη Καλαντζή.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν με τηλεδιάσκεψη μέσω ΄’zoom’’ το
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κος Αναστάσιος Χρονάς και η
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα Αλεξάνδρα Πλατιά
Χρέη Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα
Καλτσά Αικατερίνη,
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κος Χρονάς Αναστάσιος
ζήτησε να καταγραφούν στα πρακτικά τα παρακάτω θέματα αναφορικά
με τη θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης:

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκφράζουμε την πολιτική μας διαμαρτυρία για την
έλλειψη εισηγήσεων…. Πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, που έχουν ένα ορισμένο περιεχόμενο.
Διαμαρτυρόμαστε, ακόμη, και για την σύγκλιση της Επιτροπής που δεν τηρεί
τις πάγιες προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν την στοιχειώδη προετοιμασία των
μελών της…. Μας γνωστοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης για την Παρασκευή.

Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,κατόπιν μυστικής
ψηφοφορίας ανέδειξε κατά πλειοψηφία Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Περιφερειακό Σύμβουλο και μέλος της
ανωτέρω Επιτροπής κο Ανδρέα Δαύρη.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι απέχει από την εκλογή Αντιπροέδρου
και κατέθεσε στην Επιτροπή τις παρακάτω θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης:

«Η συγκρότηση και η λειτουργία της Επιτροπής αποτελεί επιλογή του
Περιφερειακού Συμβουλίου και προσδιορίζεται από την ισχύουσα
νομοθεσία……
Έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό, με την απόλυτη κυριαρχία της σχετικής
πλειοψηφίας…..
Η εκλογή του αντιπροέδρου είναι επιλογή αποκλειστικά της Περιφερειακής
Αρχής……
ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία…..»

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 1

ΘΕΜΑ 2ο : O Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στις

αρμοδιότητες της Επιτροπής ,σύμφωνα με το Ν.4849/5-11-2021.



Ο κος Αναστάσιος Χρονάς κατέθεσε τις παρακάτω θέσεις της Λαϊκής
Συσπείρωσης:
«Η επιτροπή αυτή έχει συγκλιθεί με απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου….. Με ανάλογή απόφαση. του έχουν καθοριστεί οι αρμοδιότητες
της….
Δεν αντιλαμβανόμαστε την συζήτηση για επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων
της στην ίδια την Επιτροπή και όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο….
Πολύ περισσότερο δεν αντιλαμβανόμαστε την χρησιμοποίηση του Ν.4849/5-
11-2021, που αφορά την « Αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του
ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,
ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την
απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην
επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις…..
Τέλος αγνοούμε την πολιτική βούληση…. τις προθέσεις και τις προτάσεις της
Περιφερειακής Αρχή, που σχετίζονται με την λεγόμενη επικαιροποίηση.
Σε αυτή την βάση δεν αποδεχόμαστε να παρθεί καμιά απόφαση σήμερα…..
επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Με την ευκαιρία αυτή σημειώνουμε :
Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα εμπειρία μας…..Ο σημαντικός και ουσιώδης
τίτλος της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται στην λειτουργία της, που είναι
διεκπεραιωτική στα πλαίσια των πολιτικών που διευκολύνουν την
εκμετάλλευση των εργαζομένων….
Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε προκειμένου να
αναδείξουμε σύγχρονα προβλήματα των εργαζομένων, αποκαλύπτοντας τις
αιτίες ύπαρξης και όξυνσης τους.

Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν : την συγκαλείτε και την συνεδριάζετε με
διαδικασίες Fast truck… πρόχειρα και με την τυπικά προβλεπόμενη λογική,
χωρίς να αγγίζετε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων…
Επισημαίνουμε τις πολιτικές σας ευθύνες για τέτοιου είδους διαδικασίας,
υπενθυμίζοντας τις προτάσεις της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τον
εκσυγχρονισμό και την ουσιαστικοποίηση του θεματολογίου της Επιτροπής.
Θυμίζουμε προτάσεις, που ήδη έχουμε διατυπώσει…….

 Το φαινόμενο της απληρωσιάς σε επιχειρήσεις της περιοχής Στερεάς
Ελλάδας.

 Τα εργατικά ατυχήματα στο χώρο ευθύνης της Περιφέρειας.
 Προγράμματα κοινωνικής στήριξης που υλοποιούνται στην Στερεά

Ελλάδα. Από την Περιφέρεια και τους Δήμους.»

ΘΕΜΑ 3ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αληλλεγγύης έπειτα από
πρόταση του Προέδρου της ανωτέρω Επιτροπής κου Ιωάννη Περγαντά
αποφάσισε:

Ομόφωνα

Την αναβολή της συζήτησης για την εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και
Προώθησης Υγιεινής Διατροφής -Διατροφή σε μαθητές σχολείων Α΄βάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021-
2022 .



Ο κος Αναστάσιος Χρονάς κατέθεσε τις παρακάτω θέσεις της Λαϊκής
Συσπείρωσης:
Στις σημερινές συνθήκες εντεινόμενης και επεκτεινόμενης φτώχειας το
συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι απολύτως αναγκαίο.
Στην λογική της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ επικρατούν σκέψεις και προτάσεις
που συνδέονται :
 Με την γενίκευση της εφαρμογής του προγράμματος για όλους τους

μαθητές, σε όλα τα δημόσια σχολεία…..Δίνοντας έμφαση στις περιοχές
– πόλεις που χτυπιούνται ιδιαίτερα από την ανεργία και την φτώχεια.

 Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος μέσω δομών
αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα…. Χωρίς καμιά ανάμιξη ιδιωτών,
ειδικών γραφείων, Μ.Κ.Ο και Εκκλησίας.

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος ήταν χρήσιμη αλλά
περιορισμένη σε έκταση…..
Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και παρατηρήσεις στο μενού, που μέχρι
σήμερα χρησιμοποιείται…..

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 2

ΘΕΜΑ 4 ο :Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αληλλεγγύης έπειτα από
πρόταση του Προέδρου της ανωτέρω Επιτροπής κου Ιωάννη Περγαντά
αποφάσισε:

Ομόφωνα

Την αναβολή της συζήτησης που αφορά τη συζήτηση για :Εβδομάδα ΑΜΕΑ-
Υλικά που θα δοθούν στα Ειδικά Σχολεία-Πρόγραμμα Φιλίας-Πρόγραμμα για
πρωτοετείς φοιτητές -Μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες που έχουν πληγεί.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς κατέθεσε τις παρακάτω θέσεις της Λαϊκής
Συσπείρωσης:
«Θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε το περιεχόμενο της Εβδομάδας των ΑΜΕΑ
και τα υλικά που θα διατεθούν….Το ποιος τα ετοίμασε και ποιος θα τα
διακινήσει…
Θεωρούμε, επίσης, σημαντικό να μιλήσουμε για Προγράμματα Φιλίας-
Προγράμματα για πρωτοετείς φοιτητές - Μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες
που έχουν πληγεί….. Γνωρίζοντας, όπως, προηγούμενα τις συγκεκριμένες
σκέψεις της Περιφερειακής Αρχής….Τους πόρους που θα διατεθούν και τον
τρόπο που θα οργανωθεί η υλοποίηση τους…..
Δεν μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς εισήγηση…..
Δεν συμφωνούμε με την λειτουργία της Επιτροπής σαν λέσχης συζήτησης….
Δεν θεωρούμε πως σήμερα μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι συγκεκριμένο.»

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 3

Περατωθέντων των θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη ως

ακολούθως:



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Περγαντάς Αικατερίνη Καλαντζή Αικατερίνη Καλτσά

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Δημήτριος Βουρδάνος

Ανδρέας Τοουλιάς

Ανδρέας Δαύρης

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Αναστάσιος Χρονάς


