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Στη Λαμία, 22/11/2022 ημέρα Τρίτη 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: 261488/18-11-
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 6ου Πρακτικού συνεδριάσεως στις 26/09/2022

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 2 ο : Παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών
καταστημάτων Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου το Σάββατο 03
Δεκεμβρίου 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 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 7η /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 ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος
κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης διαβίβασε στην Γραμματεία της Επιτροπής το
ακόλουθο κείμενο πριν την ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ επισημαίνουμε την διαφωνία μας με
συνεδριάσεις δια περιφοράς, που εξαφανίζουν κάθε δυνατότητα
διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων…..

2. Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να
υπενθυμίσουμε πως στην διάρκεια των συνεδριάσεων της
Επιτροπής έχουν υποβληθεί διάφορες προτάσεις που
παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σε αυτά τα πλαίσια ζητάμε με ευθύνη του προεδρείου να ενταχθούν, το
ταχύτερο δυνατόν, στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων που θα
γίνουν.
Στη συνέχεια 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 26/09/2022
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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.
250370/17-11-2022 εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε, η οποία αναφέρεται και στο
αριθμ.250370/10-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Εύβοιας με το
οποίο διαβιβάστηκε:α) το αριθμ. 310/26-10-2022 έγγραφο του Εμπορικού
Συλλόγου Αλιβερίου προς την Π.Σ.Ε., όπου αναφέρει:

«Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου
πρόκειται να διοργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις στις 3/12/2022 (ΛΕΥΚΗ
ΝΥΧΤΑ).
Πρόκειται για εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη του Αλιβερίου για

6η συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Η διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής έχει
ως κύριο σκοπό οι έμποροι να ευχαριστήσουν το καταναλωτικό κοινό που τους
στηρίζει πάντα παρά τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε. Ακόμη αποβλέπουν
στην τόνωση της οικονομίας της μικρομεσαίας επιχείρησης και την προβολή της
αγοράς του τόπου μας.



Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ευρείας απήχησης καθώς προσελκύουν κόσμο όχι
μόνο από την περιοχή του Αλιβερίου αλλά και από ολόκληρο το Νομό.
Τις εκδηλώσεις στηρίζουν ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου , το Επιμελητήριο

Εύβοιας , η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας, όπως και ο
Περιφερειάρχης κ. Σπανός Φάνης, ο οποίος έχει ενισχύσει έως τώρα όλες τις
εκδηλώσεις μας.
Η αιτούμενη παράταση και το σύνολο των εκδηλώσεων κρίνουμε ότι θα

συμβάλλει στην τόνωση του εμπορικού κόσμου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και ευχαριστούμε εκ

των προτέρων για την έγκρισή σας.
Παρακαλούμε να μας εγκρίνετε την παράταση ωραρίου λειτουργίας των

καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης του Αλιβερίου, το Σάββατο 3
Δεκεμβρίου 2022, κατά τις ώρες 18:00μ.μ. έως 24:00μ.μ., β) το αριθμ.
2236/02-11-2022 απαντητικό έγγραφο του ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ το οποίο αναφέρει ότι : «-Είναι γεγονός ότι η τεράστια ακρίβεια στην
ενέργεια, τα καύσιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης, τα ενοίκια κλπ. Έχει τρομερή
επίπτωση σε όλους: μισθωτούς εργαζόμενους, άνεργους συνταξιούχους,
μικρούς επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Σε συνδυασμό με τους
καθηλωμένους μισθούς των εργαζομένων δημιουργούν μια εκρηκτική
κατάσταση για κάθε εργατικό-λαϊκό σπίτι. Από αυτή την άποψη συμμεριζόμαστε
απόλυτα την αγωνία των μικρών εμπόρων. Ωστόσο, δε θεωρούμε ότι αυτό που
λείπει από το καταναλωτικό κοινό για να μπορέσει να τονώσει τις μικρές
επιχειρήσεις είναι οι ώρες που έχει διαθέσιμες για να κάνει τις αγορές του αλλά
το πενιχρό εισόδημά του και η γενικότερη ακρίβεια.
-Συνυπολογίζουμε ότι η πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά ενισχύει τις

μεγάλες αλυσίδες και τα μονοπώλια του εμπορίου. Η πείρα δείχνει ότι αυτές οι
μεγάλες αλυσίδες και οι Όμιλοι είναι οι βασικοί ευνοημένοι από την
απελευθέρωση του ωραρίου με την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και τις
διάφορες «ημέρες» που έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια («Λευκές
Νύχτες», «black Friday» κλπ.). Αυτοί οι Όμιλοι έχουν εκτοξεύσει τα
δισεκατομμύρια των κερδών τους ενώ την ίδια στιγμή οι μικρές επιχειρήσεις δε
μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα ωράρια, εξακολουθούν να βάζουν
λουκέτα, να «πνίγονται» στις υποχρεώσεις ενώ η ζωή των μισθωτών
εργαζομένων στον κλάδο γίνεται «λάστιχο».
- Σαν δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων του Νομού

θεωρούμε ότι δε μπορεί η οποιαδήποτε ειδική συνθήκη να γίνεται μέσο για να ελ
αστικοποιείται η δουλειά και η ζωή των εργαζομένων, ανεξάρτητα από
προθέσεις.
-Επιπρόσθετα, σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχει επανειλημμένα καταγγελθεί

από εργαζόμενους ότι απογειώνεται η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας
που ακόμα και οι θεσπισμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί (π.χ. ΣΕΠΕ) δεν μπορούν
να διασφαλίσουν, κυρίως λόγω της διαχρονικής απαξίωσης που έχουν υποστεί.
Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, από άποψη

αρχής δε συμφωνεί στην εν λόγω παράταση του ωραρίου για τους μισθωτούς
εργαζομένους.»,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού

αποφασίζει:



Κατά πλειοψηφία

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι του Δήμου

Κύμης-Αλιβερίου το Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022 από τις 18:00 μ.μ έως τις 24:00

μ.μ. προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου να πραγματοποιήσει

εορταστικές εκδηλώσεις (ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ).

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.

Το Τακτικό μέλος της Επιτροπής κος Σπύρος Λάμπου, ο οποίος εκπροσωπεί
την Παράταξη ‘’ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ’’ ψήφισε θετικά στο να
πραγματοποιηθεί η παραπάνω εκδήλωση με την επισήμανση ότι θα πρέπει να
τηρηθούν όλες οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και να
προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που θα
πάρουν μέρος.

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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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


