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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2022

Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη σύμφωνη
γνώμη των μελών της συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη , μέσω της πλατφόρμας
‘’zoom’’ σήμερα 08/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, η οποία
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. 122541/22/02-06-2022 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 :Έγκριση 2ου Πρακτικού συνεδριάσεως στις 29/04/2022

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 2 ο : Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Λιβαδειά
του Δήμου Λεβαδέων την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 από τις 21:00μ.μ έως τις
24:00μ.μ ,προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς να πραγματοποιήσει
εκδήλωση Λευκής Νύχτας

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ.
Ευάγγελος Κούκουζας

ΘΕΜΑ 3 ο : Ανεύρεση-Δημιουργία κατάλληλου υλικού (video-CD) για
παρουσίαση στα σχολεία της Περιφέρειας σχετικά με την παιδική κακοποίηση

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 4 ο :Παροχή στοιχείων σχετικά με καταγραφή αστέγων στους Δήμους
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 5 ο : Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας
Ευαισθητοποίσης για τα ΑμεΑ « Όλοι Μαζί-Όλοι Ίσοι»

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 6 ο : Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σχετικά με τη δράση «Φιλία σε κάθε ηλικία»

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς



Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη , μέσω της
πλατφόρμας‘’zoom’’ στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας.
Με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ::

1. κ. Ιωάννης Περγαντάς ως Πρόεδρος
2. κ. Σπυρίδων Λάμπου Π.Σ,τακτικό μέλος
3. κ Εμμανουήλ Γέμελος Π.Σ,τακτικό μέλος

Μέσω της πλατφόρμας‘’zoom’’ συμμετείχαν τα μέλη:

1. κ. Αικατερίνη Καλαντζή Π.Σ, αναπληρωματικό μέλος
2. κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος Π.Σ,τακτικό μέλος
3. κ. Ανδρέας Τοουλιάς Π.Σ,τακτικό μέλος
4. κ. Ανδρέας Δαύρης Π.Σ,τακτικό μέλος
5.κ. Κωνσταντίνος Μπασδέκης 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., και ο κος Δημήτριος
Βουρδάνος ,ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω ΄’zoom’’ ο
Αντιπεριιφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας κος Ευάγγελος
Κούκουζας
Χρέη Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα
Καλτσά Αικατερίνη.
Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ομόφωνα

Ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 29/4/ 2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Μετά την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας
και Εξωστρέφειας κ. Ευάγγελου Κούκουζα ο Πρόεδρος της Επιτροπής
έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής
Ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης ανέφερε ότι υπάρχει νεότερο έγγραφο του
Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς που δε συμφωνεί να πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση της Λευκής Νύχτας στη Λιβαδειά την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
από τις 21:00μ.μ έως τις 24:00μ.μ ., το οποίο επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον
κο Ιωάννη Περγαντά
Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,έχοντας υπόψιν τα
παραπάνω και το αριθμ πρωτ:1571/03-06-2022 έγγραφο του Εμπορικού
Συλλόγου Λιβαδειάς , το οποίο αναφέρει ότι αδυνατεί να πραγματοποιήσει την



εν λόγω εκδήλωση , λόγω του προγράμματος των εορτασμών των 70χρόνων
του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, αποφάσισε

Ομόφωνα

Την απόσυρση του εν λόγω θέματος
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ΘΕΜΑ 3 ο Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχει ένα
CD, αναφορικά με την κακοποίηση παιδιών που έχει δημιουργηθεί από τη
Βουλή των Ελλήνων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι έχουμε
εξασφαλίσει σαν Περιφέρεια την έγκριση , μετά από την επικοινωνία με το
Γραφείο της Βουλευτού κας Ράπτη, να γίνει αντιγραφή και να προβληθεί στα
Σχολεία της Στερεάς Ελλάδας με κάποιες προϋποθέσεις σε κάποια λογότυπα.
Το παραπάνω CD έχει την άδεια του Υπουργείου Παιδείας.
Επίσης έκανε γνωστό στην Επιτροπή ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει
υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με
το θέμα της κακοποίησης των παιδιών.
Επίσης σύμφωνο συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει
υπογράψει και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Ο κος Ιωάννης Περγαντάς δήλωσε ότι στο πλαίσιο του Συμφώνου
Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το
Συμβούλιο της Ευρώπης σε αυτό το ευαίσθητο θέμα της κακοποίησης των
παιδιών μπορούν να δρομολογηθούν και οι ακόλουθες ενέργειες, πέρα από
αυτές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
-- Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων δια ζώσης ή διαδικτυακών με την
Περιφέρεια και με άλλους φορείς
--Αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού ,έντυπου ή ηλεκρονικού και δωρεάν
διανομή στα σχολεία και στους πολίτες της Περιφέρειας
Πριν δώσει το λόγο στα μέλη της Επιτροπής ο κος Ιωάννης Περγαντάς είπε
ότι θα στείλει στα μέλη το εθνικό σχέδιο δράσης για την προστασία των
παιδιών καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε την προηγούμενη
μέρα .
Ζήτησε επίσης από τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν θετικά για την
αντιγραφή του υπάρχοντος CD και των σχετικών εντύπων , ώστε να
προλάβουμε την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς..Σημείωσε ότι αρχικά
είχαμε σκοπό να βρούμε ένα CD σχετικά με την παιδική κακοποίηση αλλά
τελικά είναι έτοιμο και έχουμε την έγκριση με κάποιες προϋποθέσεις.
Ο κος Λάμπου τοποθετήθηκε θετικά στην πρόταση του Προέδρου και δήλωσε
ότι θα πρέπει να σταθούμε και στο μπούλινγκ και πως είναι αναγκαίο να
βρεθούν στέγες για κακοποιημένα παιδιά.
Αναρωτήθηκε ποιοι θα κάνουν σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς

Ο κος Γέμελος έκανε την πρόταση να ασχοληθεί η Επιτροπή πιο ουσιαστικά
με το θέμα της κακοποίησης και όχι επιφανειακά..έκανε λόγο και για
μπούλινγκ και σημείωσε ότι πέρα από τα σεμινάρια είναι απαραίτητο να
παραστούν στα σχολεία και παιδιά που έχουν υποστεί μπούλινγκ., ώστε να
αποτελέσουν ζωντανό παράδειγμα στους συνομηλίκους τους



Στο τέλος δήλωσε ότι δε συμφωνεί με την εισήγηση όπου προτείνεται να
εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ένα μέλος για να μεριμνήσουν

για την ανεύρεση -Δημιουργία κατάλληλου υλικού (video-CD) για παρουσίαση
στα σχολεία της Περιφέρειας
Είναι αναγκαίο,ανέφερε να συμμετέχουν για τον παραπάνω σκοπό άτομα
από όλες τις παρατάξεις και ανά νομό και να υπάρξει συμμετοχή όλων
Ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης είπε ότι η εισήγηση δε φτάνει έτσι όπως έχει
διατυπωθεί και πως η ίδια εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα είδος
‘’κακοποίησης’’ ,αφού υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο.
Δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο του CD και δεν μπορεί να
ψηφίσει θετικά.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής γνωστοποίησε ότι το αναφερόμενο CD έχει
διανεμηθεί σε 300.000 αντίτυπα σε γονείς και μαθητές ,έχει μεταφραστεί σε
πολλές γλώσσες , έχει πάρει την έγκριση του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη
θετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Παιδείας ως συμπληρωματικού υλικού προς χρήση από τους
εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα
σεξουαλικής κακοποίησης
Επίσης έγινε γνωστό ότι το εν λόγω CD μπορεί να αναζητηθεί στο you tube .
Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω

Κατά πλειοψηφία

Συμφωνεί με την αντιγραφή CD με κάποιες προϋποθέσεις και των
σχετικών εντύπων αναφορικά με την παιδική κακοποίηση, με την
προϋπόθεση , να μην εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος και μόνο ένα μέλος της
Επιτροπής ώστε να μεριμνήσουν για την αντιγραφή παρουσίαση
οπτικοακουστικού υλικού και εντύπων στα σχολεία της Περιφέρειας , που
αναφέρεται στην εισήγηση αλλά αυτό να πραγματοποιηθεί ανά Περιφερειακή
Ενότητα με σκοπό να συμμετέχουν όλα τα μέλη της Επιτροπής
Λευκό, με επιφύλαξη, ψήφισε ο κος Μπασδέκης για τους λόγους που
κατέθεσε ,όταν διατύπωσε την θέση του στην Επιτροπή.
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ΘΕΜΑ 4 ο Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κος Ιωάννης Περγαντάς εισηγήθηκε το εν λόγω θέμα και
απευθύνθηκε στα μέλη της Επιτροπής για τις θέσεις τους
Ο κος Σπυρίδων Λάμπου αναφέρθηκε σε ουσιαστικές λύσεις δηλαδή:

---Αρχικά να γίνει καταγραφή των αστέγων.Στη συνέχεια να υπάρξουν
κοινωνικές δράσεις όπως αναζήτηση κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ξενώνας
υποστήριξης αστέγων στην Περιφέρεια.
--Δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει Λεωφορείο Αστέγων και να γίνει μέριμνα για
ανεύρεση κατοικίας στα παραπάνω άτομα.
Επίσης έκανε λόγο για εγκαταλελειμμένα σπίτια , τα οποία θα πρέπει να
προοριστούν για τον σκοπό αυτό.
Δήλωσε ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ενασχόληση με το θέμα.



Ο κος Γέμελος δήλωσε : πρέπει να εξεταστεί το θέμα πιο ουσιαστικά και να
πραγματοποιηθούν δράσεις ταυτόχρονα με την καταγραφή. Είναι αναγκαίο
είπε ότι μετά την καταγραφή να υπάρξουν έτοιμες λύσεις για τα εν λόγω
άτομα όπως Δομή όπου ο άστεγος θα μπορεί να ικανοποιήσει κάποιες
ανάγκες του(καθαριότητα, ύπνο, να ασχοληθεί με κάποιες δραστηριότητες)
Το έργο της Επιτροπής είναι να βρει λύσεις και όχι μόνο να κάνει καταγραφή.
Σε απάντηση ο κος Ιωάννης Περγαντάς ανέφερε ότι στην επόμενη
συνεδρίαση μαζί με την καταγραφή θα υπάρξουν και κάποιες προτάσεις και
ζήτησε από τα μέλη να προτείνουν , άν το επιθυμούν, ιδέες και λύσεις

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κος Μπασδέκης και δήλωσε ότι πρέπει να
σκύψουμε στο πρόβλημα και μετά στις προτάσεις.Όταν γίνει η καταγραφή
είναι αναγκαίο εξετάσουμε ποιες είναι οι κοινωνικές συνθήκες που βιώνει ο
κάθε άστεγος. Γιατί βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Ο λόγος είναι η ανεργία,
οικονομικά κριτήρια , το χάσιμο του σπιτιού(από πυρκαγιά πλημμύρα κλπ).
Το πρόβλημα είπε είναι πολιτικό ζήτημα και κατά συνέπεια πρέπει να
απευθυνθούμε στην Κεντρική εξουσία. Έθεσε το ερώτημα εάν η Περιφέρεια
μπορεί από μόνη της να παρέμβει και να δώσει λύση .Το Πρόβλημα δεν είναι
μονοδιάστατο. Κατά την άποψή του είναι απαραίτητη η συνεργασία Κεντρικής
εξουσίας και Περιφέρειας.
Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω

Ομόφωνα

Αποφάσισε να γίνει καταγραφή αστέγων στους Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας
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ΘΕΜΑ 5 ο : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής
σχετικά με τις δράσεις κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για
τα ΑμεΑ και δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε μια
τέτοια δράση. Ανέφερε ότι υπήρξαν πολλές δυσκολίες στο να υλοποιηθεί και
ότι ο ενθουσιασμός από τους φορείς και τα άτομα(ΑμεΑ) ήταν μεγάλος και
έδωσε τον λόγο στα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν

Ο κος Λάμπου δήλωσε ότι ήταν λάθος από τη μεριά της Περιφέρειας έτσι
όπως πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις.
Είναι απαραίτητο είπε να υπάρξει ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα αυτά,
το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά στο νομό Αττικής
Ο κος Γέμελος διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει στην επόμενη
συνεδρίαση η Επιτροπή να δώσει λύσεις πάνω σε αυτό το θέμα και όχι να
παρουσιάσει δράσεις.
Όλα τα παραπάνω αφορούν όλη την Περιφέρεια και όχι μόνο την
Περιφερειακή Αρχή σημείωσε.
Ο κος Μπασδέκης πήρε τον λόγο και δήλωσε ότι είναι αναγκαίο η
Κοινωνική Υπηρεσίας της Περιφέρειας να έχει πολύ στενή σχέση με τα
σωματεία ΑμεΑ αντιμετωπίζοντας όσα περισσότερα προβλήματα στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της και όσα θα προκύψουν, γιατί είναι πάρα πολλά
Με αυτόν τον τρόπο η Περιφέρεια θα βοηθήσει τα εν λόγω άτομα.
Επιδιώκουμε και απαιτούμε λύσεις κατέληξε



Τελικά επισημάνθηκε από μέλη της Επιτροπής τέρμα στις Επικοινωνιακές
πολιτικές και θα πρέπει να υπάρξει σεμνότητα και ταπεινότητα.

ΘΕΜΑ 6 ο Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής
σχετικά με τη δράση ΄΄Φιλία σε κάθε ηλικία’’
Σε ερώτηση του κου Λάμπου ποια άτομα θα προσφέρουν βοήθεια στους
ηλικιωμένους και ποια θα είναι η εκπαίδευσή τους ο κος Ιωάννης Περγαντάς
γνωστοποίησε ότι η εκπαίδευση έχει ανατεθεί στην εταιρεία prolepsis . Το
πρόγραμμα αφορά την υποστήριξη είτε τηλεφωνικά ή δια ζώσης επίσκεψης
στους ηλικιωμένων από εθελοντές , ώστε να μην αισθάνονται μοναξιά.
Ο κος Γέμελος ζήτησε να ενημερωθεί ποια είναι η Επιτροπή που
αξιολόγησαν τους εθελοντές και πως θα διασφαλιστεί η ασφάλεια των
ηλικιωμένων
Ο κος Λάμπου δήλωσε ότι ο εθελοντισμός δεν παρέχει ασφάλεια
Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι το οποίο παρέχει ασφάλεια.
Είπε ότι υπάρχουν προγράμματα στον ΟΑΕΔ για ψυχολόγους , κοινωνικούς
λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας που μπορούν
να υποκαταστήσουν τους εθελοντές.
Ο Κος Περγαντας διευκρίνισε ότι ο εθελοντισμός δεν αντικαθιστά τη βοήθεια
στο σπίτι. Δε θα πάει ο εθελοντής να προσφέρει ιατρική ή κάθε είδους βοήθεια
πέραν της συντροφικότητας.
Ο Κος Μπασδέκης δήλωσε. Η συντροφιά έχει σημασία, είναι θεραπεία για
κάποιον που ζει μοναχικά.Δε συμφωνεί με τον εθελοντισμό. Για το
πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι είπε ότι είναι στον αέρα. Οι άνθρωποι
βρέθηκαν κάτω από τον κίνδυνο της ανεργίας και έγιναν αγώνες για
μονιμοποίηση.Με προγράμματα δε λύνονται τα προβλήματα αλλά με ένα
καλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό , το οποίο θα προσεγγίσει αυτό
το θέμα.
Υπάρχουν, συνέχισε, πολλά άνεργα άτομα τα οποία θα μπορούν να
βοηθήσουν.Το κράτος επισήμανε χρησιμοποιεί την πρόθεση κάποιου ατόμου
που εθελοντικά θέλει να βοηθήσει για να αντικαταστήσει την κρατική
ευθύνη.Από αυτή την άποψη διαφωνεί κάθετα, όχι κατά του εθελοντισμού
αλλά όταν ο εθελοντισμός χειραγωγείται και γίνεται εκμεταλλευόμενος από
την Κεντρική εξουσία για να λύσει ζητήματα τότε αυτό εκχυδαΐζεται.
Έτσι σε κάθε προσπάθεια εκχυδαϊσμού διαφωνεί.

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

Ανδρέας Τοουλιάς

Ανδρέας Δαύρης

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Κωνσταντίνος Μπασδέκης


