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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 06ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στη Λαμία, 26/09/2022 ημέρα Δευτέρα και στις 10: 00 π.μ., συνεδρίασε με
τηλεδιάσκεψη , μέσω της εφαρμογής ‘’zoom’’, 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. 213217/42/20-09-2022
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 5ου Πρακτικού συνεδριάσεως στις 05/09/2022

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 2 ο :Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.12/2021(ΑΔΑ:6ΟΟΟ7ΛΗ-
90N) απόφασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε

Εισηγητής:Η Αναπλ. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας κα Αλεξάνδρα Πλατιά

Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη , μέσω της
εφαρμογής ‘’ zoom’’ σύμφωνα με τον ν. 4954/2022
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, με τηλεδιάσκεψη , μέσω της εφαρμογής
‘’zoom’’, 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 της Επιτροπής κος Ανδρέας
Δαύρης , ο οποίος και δεν αντικαταστάθηκε



Επίσης παραβρέθηκε με τηλεδιάσκεψη , μέσω της πλατφόρμας ‘’zoom’’ η
Αναπλ. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας κα Αλεξάνδρα Πλατιά

Γραμματέας της Επιτροπής έχει ορισθεί η Καλτσά Αικατερίνη,
υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
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 26/09/2022

ΘΕΜΑ 2ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την αριθμ. 108/2021(σε συνέχεια των αριθμ. 328/2019 και 117/2015
αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Σ.Ε) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με τις θέσεις
παροχής κινήτρων υπέρ ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και επικουρικών ιατρών
στις άγονες , προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας , την αριθμ.287/212865/20-09-2022 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε, Καθώς και την
εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας κας Αλεξάνδρας Πλατιά ,τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού αποφασίζει:

Ομόφωνα

1. Την τροποποίηση της υπ΄ άριθμ. 12/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΟΟ7ΛΗ-90Ν) απόφασης της

Επιτροπής Εργασίας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Στ.Ε.» με την συμπλήρωση των εξής

επιπλέον θέσεων για την παροχή κινήτρων υπέρ ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

(αγροτικών) (στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4368/2013 στις άγονες ,

απομακρυσμένες , νησιωτικές και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται) για

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ιατροί υπαίθρου
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ Αρ. θέσεων
ΚΥ Μακρακώμης Τυμφρηστού 1

Αγίου Γεωργίου
Τυμφρηστού

1

Λευκάδας 1
Σύνολο θέσεων 3

2.Το επίδομα να καλύπτει μηνιαία ανά ιατρό για όλη των διάρκεια της θητείας του δαπάνες

που αφορούν στην διαμονή και διατροφή μέχρι του ποσού των 400 €.



3. η απόφαση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2022

4. Να εξουσιοδοτηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας όπως προβεί σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να συμπεριληφθεί η

χορήγηση κινήτρου σε σχετική προκήρυξη.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ.12/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΟΟ7ΛΗ-90Ν) απόφαση της Επιτροπής

Εργασίας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Στ.Ε.

Αναφορικά με το 2ο θέμα της αν λόγω συνεδρίασης Ο κος Κωνσταντίνος
Μπασδέκης κατέθεσε στην Επιτροπή την παρακάτω θέση της Λαϊκής
Συσπείρωσης

1. θεωρούμε πως η υπόθεση παροχής κινήτρων στο υγειονομικό προσωπικό, που καλείται

να υπηρετήσει σε άγονες και δυσπρόσιτες θέσεις ευθύνης της επαρχίας, είναι θέμα και

αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας….. εφόσον άπτεται των πολιτικών επιλογών της

εκάστοτε κυβέρνησης για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ιατρικής υπηρεσίας, που

είναι ενιαία για όλη την Χώρα και φυσικά αποκλειστικά δημόσια.

2. Επειδή όμως ήδη λειτουργεί απόφαση της Περιφέρειας για την παροχή κινήτρων σε

αγροτικούς γιατρούς…. Για λόγους ίσης μεταχείρισης…. και επειδή η εκφρασμένη

προτίμηση των γιατρών στις συγκεκριμένες τρεις θέσεις στηρίχτηκε σε όσα προηγούμενα

ίσχυαν.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 14

Περατωθέντων των θεμάτων λύεται η παρούσα 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


