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Στη Λαμία, 05/09/2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 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.
197695/37/01-09-2022 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 4ου Πρακτικού συνεδριάσεως στις 08/07/2022

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 2 ο : Παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών
καταστημάτων Λαμίας του Δήμου Λαμιέων την Παρασκευή 09
Σεπτεμβρίου 2022 από τις 21:00μ.μ έως τις 23:00μ.μ

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας
κ. Ευάγγελος Κούκουζας

ΘΕΜΑ 3 ο : Καθορισμός ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για τις άδειες
πωλητών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου που θα δραστηριοποιηθούν
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2022 και το έτος 2023

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας
κ. Ευάγγελος Κούκουζας

Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς , μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τον ν. 4954/2022
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. 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

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 5η /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 08/07/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την αριθμ.89/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης( ΦΕΚ Τεύχος Β΄.3954/26-07-2022) και την αριθμ.
Φ.Ε/195340/1003/30-08-2022 εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε, η οποία αναφέρεται και στο
αριθμ.3645/29-08-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Φθιώτιδας με το
οποίο διαβιβάστηκε:α) το αριθμ. 54/25-08-2022 έγγραφο του Εμπορικού
Συλλόγου Λαμίας προς την Π.Σ.Ε., όπου αναφέρει:
«Ο Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας είναι ο φορέας που εκπροσωπεί το σύνολο

των εμπορικών καταστημάτων της Λαμίας που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα
του. Σκοπός του είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών όπως και η
ανάπτυξη δράσεων για την τόνωση της αγοράς της πόλης. Με αυτό το στόχο,
την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.30 έως 24.00 διοργανώνουμε
συναυλία στην Πλατεία Πάρκου με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη
Τριαντάφυλλου με παράλληλες δράσεις εντός του εμπορικού τριγώνου της
πόλης (πλατείες Πάρκου, Διάκου, Ελευθερίας, Λαού) ευελπιστώντας στην
ψυχολογική ανάταση της αγοράς.
Για το σκοπό αυτό παρακαλώ όπως εγκρίνεται την επέκταση του ωραρίου

λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά δύο ώρες ήτοι από 21.00 σε
23.00 λαμβάνοντας υπ΄οψιν ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες από το
νόμο εργασιακές διατάξεις που αφορούν το απασχολούμενο προσωπικό των
καταστημάτων», β)Το από 29/08/2022 απαντητικό έγγραφο του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο
αναφέρει ότι : “Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ. ΔΑΠΕΦ/Φ31α/3598 επιστολής
σας με θέμα «Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων» , σας



γνωστοποιούμε ότι η θέση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φθιώτιδας είναι:
αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων για εργασία πέραν του ωραρίου
που εργάζονται και ανταμειφθούν και ασφαλιστούν υπερωριακώς (και
νυχτερινά), όπως ορίζει ο νόμος, τότε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η
πρότασή σας.»,:τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού αποφασίζει:

Κατά πλειοψηφία

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Λαμία του

Δήμου Λαμιέων την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 21:00 μ.μ έως
τις 23:00 μ.μ. προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας να πραγματοποιήσει

συναυλία στην Πλατεία Πάρκου με παράλληλες δράσεις εντός του εμπορικού

τριγώνου της πόλης (Πλατείες Πάρκου, Διάκου, Ελευθερίας, Λαού).

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 Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας.

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 ταξικά Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων, που δεν συμβιβάζονται
με την εκμετάλλευση των εργαζομένων ….και φυσικά τα
κυβερνητικά σχήματα και οι εργοδότες τα παρακάμπτουν
χρησιμοποιώντας πρόθυμους για συνεργασία μαζί τους
συνδικαλιστές ΄και σωματεία. .

 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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ΘΕΜΑ 3ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την αριθμ.89/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης( ΦΕΚ Τεύχος Β΄.3954/26-07-2022) και την αριθμ.



Φ.Ε/195956/1007/30-08-2022 εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε αποφασίζει:

Κατά πλειοψηφία

Τον καθορισμό του ετήσιου τέλους για το έτος 2022 και για το έτος 2023 για
τις άδειες πωλητών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου (παραγωγοί και
επαγγελματίες) που θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας , στο ποσό των 60 € ανά έτος για κάθε άδεια. Το ποσό για τους
παραγωγούς πωλητές μπορεί να καταβάλλεται και ανά μήνα και να
επιμερίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης τους (5 ευρώ
το μήνα).
Το ανωτέρω τέλος αφορά τις άδειες πωλητών υπαίθριου 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.
4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2021 Τεύχος Α) 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 για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης
δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

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

Το Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο σε συνθήκες οικονομικών κρίσεων, αυξημένης
ανεργίας και δυσκολιών προβάλλει σαν μοναδική δυνατή επιλογή για
φτωχούς ανθρώπους.
Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ…….. Αντιλαμβανόμενοι την πραγματική τους
κατάσταση προτείνουμε το παράβολο που προβλέπει ο νόμος να είναι
εντελώς και στην ουσία του συμβολικό.
Σε αυτή την βάση προτείνουμε να είναι 1 ΕΥΡΩ….
Για αυτό τον λόγο….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Εκτός από τις παραπάνω ψήφους που έστειλε ηλεκτρονικά στη
Γραμματεία της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο κος
Κωνσταντίνος Μπασδέκης διαβίβασε και την ακόλουθη δήλωση:

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε πως όλες ο συνεδριάσεις των οργάνων
και των επιτροπών της Περιφέρειας θα πρέπει να γίνονται δημόσια και με
ουσιαστικό τρόπο…..

 Ώστε να μπορούν να παραβρίσκονται και όσοι πραγματικά
ενδιαφέρονται για τις εργατικές ανάγκες και τα δικαιώματα, αλλά δεν
προσκαλούνται.



 Όλες οι αποφάσεις να παίρνονται ύστερα από ουσιαστικό διάλογο και
ανταλλαγή επιχειρημάτων.

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

Ανδρέας Δαύρης

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Κωνσταντίνος Μπασδέκης


