
 

                                                                                        
                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Λαμία,  29.06.2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                   Αρ. Πρωτ. : (οικ) 148076/509 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Πίνακας Θεμάτων - Αποφάσεων 

13ης Συνεδρίασης (Τακτική) της  28ης  Ιουνίου  2022 

 

    Στην Κάρυστο, σήμερα Τρίτη 28 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ πραγματοποιήθηκε η 13η Συνεδρίαση (Τακτική) 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2022, η οποία έλαβε χώρα δια ζώσης, σε ειδικά 

διαμορφωμένη αίθουσα στο ισόγειο του ξενοδοχείου «Απόλλων», κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ) 

140485/487/21.06.2022 Πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Ηλία Σανίδα,  και στην οποία ελήφθησαν οι 

αποφάσεις από 87 έως και 97 ως ακολούθως: 

 

 

Θέμα 1ο 

 
Επικύρωση πρακτικών της 9ης τακτικής συνεδρίασης της 28.04.2022,  της 10ης έκτακτης-

κατεπείγουσας συνεδρίασης της 12.05.2022 και της 11ης τακτικής συνεδρίασης της  

26.05.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 

87 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, επικυρώνει τα πρακτικά της 9ης 

τακτικής συνεδρίασης της 28.04.2022,  της 10ης έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 

12.05.2022 και της 11ης τακτικής συνεδρίασης της  26.05.2022 του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

 
 

Θέμα  2ο  
 

Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 
2022. 

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 

88 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την 6η τροποποίηση 

του Τεχνικού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας έτους 2022. 

 
 

Θέμα  3ο  
 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Επιτροπή Εργασίας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 

89 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει: Α. Την κατάργηση των 

κάτωθι αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί στην επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Π.ΣτΕ. σύμφωνα με την αριθμ. 4/2022 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου( Πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης - 9ης Ιανουαρίου 2022), λόγω κατάργησης του 

Ν. 4497/2017:   

II) Των αρμοδιοτήτων άσκησης Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων όπως αυτές 

περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και ιδίως:  

α) την απόφαση για την ίδρυση ή την κατάργηση λαϊκής αγοράς, μετά από πρόταση του 

οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και γνωμοδότηση της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και 

της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής (Άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4497/2017).  

β) την απόφαση για την ίδρυση κυριακάτικης αγοράς, ύστερα από εισήγηση του οικείου 



Δήμου και γνώμη του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούμενα 

είδη (Άρθρο 38 παρ. 2).  

γ) την απόφαση για την διοργάνωση οποιουδήποτε είδους υπαίθριων αγορών σε ιδιόκτητο ή 

μισθωμένο κτίριο, μετά από αίτημα Πολιτιστικών, Εξωραϊστικών και Τοπικών Συλλόγων 

(Άρθρο 38 παρ. 8) και βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για οργάνωση 

εκδηλώσεων επετειακού χαρακτήρα, γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού 

περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά στις 

περιπτώσεις που αποδεδειγμένα πολιτιστικοί, εξωραϊστικοί, τοπικοί σύλλογοι διοργανώνουν 

τις εκδηλώσεις για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη.  

δ) την απόφαση για την έκδοση προκήρυξης, που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη, για 

τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και πλανόδιου εμπορίου. Την 

απόφαση για τον ανώτατο αριθμό αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να 

διατίθενται για την άσκηση του πλανόδιου εμπορίου (Άρθρο 20 παρ. 1, Άρθρο 47 παρ. 1 και 

Άρθρο 49 παρ. 1).  

ε) την απόφαση για το ύψος του υποχρεωτικού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που θα 

καταβάλλεται στους Δήμους, κατόπιν πρότασης των φορέων λειτουργίας (Δήμων), των 

οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν 

αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών (Άρθρο 36 αρ. 1). που έχουν αρμοδιότητα επί των 

λαϊκών αγορών (Άρθρο 36 αρ. 1)  

στ) την απόφαση για τον καθορισμό του ετήσιου τέλους, ανά άδεια πωλητού πλανόδιου 

εμπορίου, που αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας( Άρθρο 46 παρ. 3). 

Β. Τη μεταβίβαση των κάτωθι αρμοδιοτήτων του Ν. 4849/2021 στην επι-τροπή Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.ΣτΕ.: 

1. του άρθρου 23 παρ. 4, του  άρθρου 53 σχετικά με τη λήψη απόφασης για τον 

καθορισμό του ύψους του τέλους δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο εντός των ορίων 

της Περιφέρειας,  του τρόπου πληρωμής και για κάθε άλλο σχετικό ζήτημα με το πλανόδιο 

εμπόριο,    

2. των άρθρου 34,35,36,37,38 και 39 αναφορικά με τη λειτουργία των κυριακάτικων 

αγορών και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, 

3. του άρθρου 42 σχετικά με τη λήψη των αποφάσεων για τη λειτουργία των ειδικών 

θεματικών αγορών. 

 
 

Θέμα  4ο 
 

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566. 

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 

90 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την τροποποίηση του 
πίνακα υποέργων στον ενάριθμο 2014ΕΠ56600009, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα, 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 
 
 

Θέμα 5ο 

 

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Στόμιο – Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – 
Πλατάνα), αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας (Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ 
αριθ. 161/15.12.2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε.). 

Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας. 

Απόφαση 

91 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την τροποποίηση των 

προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα σύμφωνα με το αρ. 16 

σχετικό έγγραφο της αναδόχου εταιρείας του έργου, για το β’ σκέλος της υπ’ αριθ. 

161/15.12.2021 Απόφασης του Π.Σ. (σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων στο υπό 

κατασκευή παραλιακό τμήμα της οδού από την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου (1/7) μέχρι την 



πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 7/9/2022) και ειδικότερα την έγκριση της συνέχισης του 

προσωρινού αποκλεισμού στο υπό κατασκευή τμήμα της επαρχιακής οδού Στόμιο – 

Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα) και εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων 

μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου, και για τους επόμενους δύο καλοκαιρινούς μήνες 

(Ιούλιο και Αύγουστο 2022), προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και 

κυρίως με ασφάλεια τόσο για τους διερχόμενους χρήστες της οδού όσο και για τους 

εργαζόμενους, εκτέλεση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 

(Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 

(ΦΕΚ 261 Α΄/2014) και ισχύει σήμερα, καθώς και την υπ’ αρ. ΔΟΥ/οικ/ 220/15-01-2015 

(ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ) Εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντη Συγκοινωνιακών Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη υπ’ αριθ. 

161/15.12.2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε. 

 
 

Θέμα 6ο Εισήγηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Άμφισσας.  

Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας 

Απόφαση 

92 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, 1. εγκρίνει την μελέτη, 

αποκλειστικά για τις οδούς που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτήν και οι οποίες ακόμη φέρουν 

χαρακτηρισμό Εθνικό Δίκτυο. Τέτοιες οδοί, στην περιοχή της παρέμβασης της μελέτης του 

θέματος, είναι οι οδοί Ι. Γιδογιάννου, Εθν. Αντίστασης και Σαλώνων. Σε τμήματα των 

ανωτέρω οδικών αξόνων η μελέτη επιφέρει αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της 

υπάρχουσας κυκλοφοριακής ρύθμισης της Δ.Δ.. Άμφισσας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

4799/Β/2017 και 2. χορηγεί σύμφωνη γνώμη σχετικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στα 

σημεία που επηρεάζουν δρόμους από τους οποίους διέρχονται δρομολόγια μέσων μαζικής 

οδικής μεταφοράς καθώς από τη λήψη των μέτρων επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής 

μαζικής μεταφοράς αστικής ή υπεραστικής. Εν προκειμένω σε αυτή την περίπτωση ανήκουν 

τα τμήματα των οδών Γιδογιάννου , Εθν. Αντίστασης και Καραϊσκάκη. 

 
 

Θέμα 7ο 

 
Έγκριση - καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. 
Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις  θερινής περιόδου 
έτους 2021 . 

Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας. 

Απόφαση 

93 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, Α) εγκρίνει το πρόγραμμα 

κάλυψης δαπανών συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων της Π. Ε. Φωκίδας Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2022, προϋπολογισμού 8.000,00 

Ευρώ, από ίδιους πόρους, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0581 « λοιπές παροχές αποζημιώσεις και 

οικονομικές ενισχύσεις» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017 

(Φ.Ε.Κ.  107/τ. Α΄/31-7-2017) και Β) καθορίζει τη διαδικασία προκειμένου να υλοποιηθεί το 

πρόγραμμα κάλυψης δαπανών για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων της Π. Ε. 

Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2022, 

σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη σχετική εισήγηση. 

 
 

Θέμα 8ο 

 
Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Εύβοιας 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2022 

Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφρειάρχης ΠΕ Ευβοίας  

Απόφαση 

94 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, Α) εγκρίνει την κάλυψη της 

δαπάνης συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων της Π.Ε. Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2022, προϋπολογισμού 10.000,00 Ευρώ 

σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.073.0581.01 - Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος 

(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων 



του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ  107/Α΄/31-7-2017) και B) καθορίζει τη διαδικασία 

προκειμένου να υλοποιηθεί το ως άνω Πρόγραμμα κάλυψης δαπανών για τη συμμετοχή 

των τέκνων του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού της, γεννηθέντων από  1.1.2006 έως  

14.6.2016, σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2022, σύμφωνα με 

τους όρους που περιγράφονται στη σχετική εισήγηση. 

 
 
Λόγω παραίτησης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, το 9ο θέμα εισηγήθηκε ο κ. Περιφερειάρχης. 
 

Θέμα  9ο  
 

Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής 
άσκησης των μαθητών Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ. Λ. για την  Π. Ε. 
Φθιώτιδας - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022 – 2023. 

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 

95 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει  δύο (2) θέσεις 

πρακτικής άσκησης για μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων μαθητείας Μεταλυκειακό Έτος 

- Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) κατά το έτος 2022 – 2023 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, των παρακάτω ειδικοτήτων :   

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Δύο (2) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Σύνολο :  Δύο (2) μαθητές 

  

 
 

Θέμα 10ο 

 
Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση  

αδειών  σε  πλωτά  μέσα  που  κινούνται  σε  φυσικές  και  τεχνητές λίμνες για την άσκηση 

τουριστικών πλόων. 

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειαρχης ΠΕ Ευρυτανίας. 

Απόφαση 

96 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει το υπ αριθμ 1/02-06-

2022 πρακτικό της επιτροπής (άρθρο 8β ν2323/1995) σχετικά με την χορήγηση αδειών σε 

πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες για  την  άσκηση  τουριστικών 

πλόων. 

 
 

Θέμα 11ο 

 
Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους  2021, της  Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειαρχης ΠΕ Ευρυτανίας. 

Απόφαση 

97 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τον Απολογισμό 

οικονομικού  έτους  2021,  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 


