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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2022

Στη Λαμία, 08/07/2022 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ έως 13:00
μ.μ., συνεδρίασε δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η
Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία συγκροτήθηκε με
την αριθμ. 4/2022 (αριθμ. Πρακτ..2/9-1-2022) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , μετά από την αριθμ. Πρωτ: οικ.
151917/27/04-07-2022 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 3ου Πρακτικού συνεδριάσεως στις 08/06/2022

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 2 ο : :Παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 από τις
18:00μ.μ έως τις 24:00μ.μ

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ.
Ευάγγελος Κούκουζας

Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς , μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον λόγο ότι το δεύτερο θέμα έχει επείγον
χαρακτήρα γιατί υπάρχουν προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν για να
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, νόμιμα προσκεκλημένοι, οι παρακάτω

1. :κ. Ιωάννης Περγαντάς ως Πρόεδρος
2. κ. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας Π.Σ, τακτικό 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 Σπυρίδων Λάμπου Π.Σ,τακτικό μέλος
7.. κ Εμμανουήλ Γέμελος Π.Σ,τακτικό μέλος
8. .κ. Κωνσταντίνος Μπασδέκης Π.Σ,τακτικό μέλος

Δε συμμετείχε στη συνεδρίαση το τακτικό μέλος Ανδρέας Δαύρης , καθώς
και το αναπληρωματικό μέλος αυτού, τα οποία είχαν νομίμως προσκληθεί.



Γραμματέας της Επιτροπής έχει ορισθεί η Καλτσά Αικατερίνη,
υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Στα τακτικά μέλη της επιτροπής απεστάλη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
η πρόσκληση στην 4η /2022 συνεδρίαση, στην οποία περιλαμβάνονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το
σχηματισμό κρίσης και λήψης απόφασης από τα μέλη της Επιτροπής.

Κατόπιν διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δια περιφοράς, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αποφάσεις της επιτροπής επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ομόφωνα

Ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 08/06/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη και την αριθμ. Φ.Ε/142167/767/23-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Δια
Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε, η οποία
αναφέρεται και στο αριθμ.3239/21-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε Εύβοιας με το οποίο διαβιβάστηκε:α) το αριθμ. 280/18-05-2022 έγγραφο
του Εμπορικού Συλλόγου Αλιβερίου προς την Π.Σ.Ε., όπου αναφέρει:
«Παρακαλούμε να μας εγκρίνετε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των

καταστημάτων της πόλης του Αλιβερίου, το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, κατά τις
ώρες 18.00 έως 24.00, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων που
πρόκειται να διοργανώσει ο Σύλλογός μας για την εορτή της Αγίας Μαρίνας,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στις 17/05/2022 αρ.πράξης 163», β)Το αριθμ.
2145/20-06-2022 απαντητικό έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Εύβοιας, το οποίο αναφέρει ότι : “ Σε απάντηση του υπ΄αριθμ.πρωτ. : 2525/30-
05-2022 εγγράφου σας, που αφορά στην παράταση ωραρίου λειτουργίας των
εμπορικών καταστημάτων ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ στις 16/07/2022 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, κατά
τις ώρες 18.00 μέχρι 24.00, το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ σας επισημαίνει
τα εξής:
 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχοληθούν με την σύμφωνη γνώμη τους
 Να τους καταβληθούν σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία όλα τα

προβλεπόμενα από το νόμο, αμοιβές, νυχτερινή απασχόληση, ρεπό κλπ.
 Να μην υπάρχει μαύρη και ανασφάλιστη εργασία
 Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα περί συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας,

αλλά και τα μέτρα προστασίας ενόψει της πανδημίας covid-19.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ δεν συμφωνεί.
Μετά των προαναφερομένων, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες”.
:τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει:



Κατά πλειοψηφία

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι του

Δήμου Κύμης-Αλιβερίου το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 από τις 18:00 μ.μ έως τις
24:00 μ.μ. προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου να πραγματοποιήσει

εορταστικές εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Μαρίνας.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και
υπερεργασιακή απασχόληση των εργαζομένων καθώς και όσα αναφέρονται
στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας.

Κατά ψήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης ο οποίος διαβίβασε(εκ μέρους
της Λαϊκής Συσπείρωσης) στη Γραμματεία της Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Η εμπορική κίνηση κάθε τόπου είναι ευθέως ανάλογη της
αγοραστικής δύναμης της εργατικής – λαϊκής οικογένειας…. Δεν
βελτιώνεται με εκδηλώσεις, αλλά με ουσιαστικές αυξήσεις
μισθών και συντάξεων.

2. Από θέση αρχών για την όποια τροποποίηση του ωραρίου των
εμπορικών καταστημάτων αποφασιστικό ρόλο έχουν :
 Τα Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων, που είναι αντικείμενο

εκμετάλλευσης.
 Οι αυτοαπασχολούμενοι έμποροι και οι περιορισμένες

δυνατότητες τους για διεύρυνση του ωραρίου.
3. Αντί για τέτοιου είδους φιέστες. Που είναι παραπλανητικές,

χρειάζεται επίμονος, συντονισμένος αγώνας ενάντια στις
πολιτικές που διευκολύνουν τους κεφαλαιοκράτες, πλήττοντας τα
φτωχά λαϊκά στρώματα.

Με αυτή την λογική ….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Κατόπιν αυτών, εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα προς ψηφοφορία,
η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, ολοκλήρωσε την δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
συνεδρίαση.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Περγαντάς Κωνσταντίνος Βαρδακώστας Αικατερίνη Καλτσά

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Δημήτριος Βουρδάνος

Ανδρέας Τοουλιάς

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Κωνσταντίνος Μπασδέκης


