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Σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 στις 11:00 π.μ και στην στην αίθουσα
συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.Καλυβίων 2, 3ος όροφος
Λαμία),συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με α)το άρθρο 78 του Ν.
4954/2022,β) την αριθμ.πρωτ. 46681/13-07-2022 ενημέρωση ΥΠΕΣ και γ)την
αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30-06-2022(ΦΕΚ τευχοςΒ΄ 3367/3Ο-06-2022) ,δια
ζώσης και ταυτόχρονα 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:
33298/17-02-2023 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 8ου Πρακτικού συνεδριάσεως στις 06/12/2022

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 2 ο : Προμήθεια και δωρεά 10 καθισμάτων εξωτερικού χώρου
(παγκάκια) στο κατάστημα κράτησης γυναικών στον Ελαιώνα

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 3ο : Προμήθεια και διανομή υπνόσακων (sleeping bag) σε
αστέγους της Π.Στ.Ε.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 4 ο : Εβδομάδα ΑΜΕΑ

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 5 ο : Ετήσια έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, στο πλαίσιο του
Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής



Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και ταυτόχρονα με
τηλεδιάσκεψη , μέσω της εφαρμογής ‘’zoom’’
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, δια ζώσης οι παρακάτω

1. κ.Ιωάννης Περγαντάς ως Πρόεδρος
2. κ Σπυρίδων Λάμπου Π.Σ,τακτικό μέλος
3. Κ. Εμμανουήλ Γέμελος Π.Σ,τακτικό μέλος
4. .κ.Κωνσταντίνος Μπασδέκης Π.Σ,τακτικό μέλος

Με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ‘’zoom’’ οι παρακάτω:

1.κ.Δημήτριος Βουρδάνος Π.Σ,τακτικό μέλος
2.κ.Ανδρέας Τοουλιάς Π.Σ,τακτικό μέλος

Δε συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής τα τακτικά μέλη
Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος και Ανδρέας
Δαύρης, οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν
Επίσης με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ‘’zoom’’ συμμετείχαν το
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κος Ηλίας Μπουρμάς και η
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
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 διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ομόφωνα

Ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης στις 06/12/2022

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 01

ΘΕΜΑ 2ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Ιωάννη Περγαντά ,
έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει:

Ομόφωνα

Την Προμήθεια και δωρεά 10 καθισμάτων εξωτερικού χώρου (παγκάκια) στο
κατάστημα κράτησης γυναικών στον Ελαιώνα
To Τακτικό μέλος της Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης κατέθεσε στη
Γραμματεία της Επιτροπής την παρακάτω θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης:



1. Θεωρούμε πολιτικά σκόπιμο και αναγκαίο να γνωρίζουμε, ως
Επιτροπή, το σύνολο των προβλημάτων της συγκεκριμένης δομής
ώστε να τα ταξινομήσουμε σε εκείνα που θα μεταφέρουμε στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την απαίτηση να αντιμετωπισθούν…
και στα υπόλοιπα που χρειάζεται να συμβάλλουμε για την
επίλυση τους ως Περιφέρεια.

2. Επειδή , μάλιστα, στον ίδιο χώρο διαβιούν και παιδιά των
κρατουμένων εξαιρετικό ενδιαφέρουν έχουν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στο σχολείο. Την προγύμναση και την ψυχαγωγία.

Εχει ενδιαφέρον πως η εισήγηση καταλήγει πως λείπουν μόνο 10
παγκάκια από τον περίβολο του φορέα.
Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν έχουμε αντίρρηση να δώσουμε 10
παγκάκια….Ανησυχούμε, όμως για όσα ζητήματα προσπερνάμε χωρίς
ιδιαίτερο προβληματισμό και συζήτηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 02

ΘΕΜΑ 3ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Ιωάννη Περγαντά μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει :

Ομόφωνα

Την προμήθεια και διανομή υπνόσακων (sleeping bag) σε αστέγους της
Π.Στ.Ε.
To Τακτικό μέλος της Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης κατέθεσε στη
Γραμματεία της Επιτροπής την παρακάτω θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης:
Πρόκειται για θετική πρωτοβουλία, που στηρίζεται προηγούμενα στην
χαρτογράφηση των περιστατικών που υπάρχουν.
Έχει ξεχωριστή σημασία να επιμείνουμε, όμως, στα παρεμπίπτοντα
προβλήματα τω αστέγων….στην ανάγκη ειδικού πανελλαδικού
κοινωνικού προγράμματος - αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα - που
θα χρηματοδοτήσει επαρκώς η Κυβέρνηση και θα υλοποιήσουν οι
Δήμοι στα πλαίσια των υπηρεσιών της κοινωνικής πρόνοιας.
Δεν έχουμε αντίρρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 03

ΘΕΜΑ 4 ο :Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Ιωάννη Περγαντά,
ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει:



Ομόφωνα

Τη μη ψήφιση του εν λόγω θέματος και να συζητηθεί στην επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής με νέα εισήγηση
Επιπλέον ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης , τακτικό μέλος , μέσω
Γραμματείας της Επιτροπής κατέθεσε:

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπροστά και στην
προεκλογική περίοδο παίρνει τα χαρακτηριστικά φιέστας. Τα
προβλήματα των ΑΜΕΑ δεν αντιμετωπίζονται με εβδομάδες δήθεν
ευαισθησίας αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα που θα
βοηθούν στην αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων τους.
Κάτω απ αυτό το πρίσμα δεν θα συμφωνήσουμε με την πρόταση χωρίς
φυσικά να απεμπολούμε το δικαίωμά μας να τοποθετηθούμε όπου
αυτό είναι αναγκαίο για τα προβλήματα των ΑΜΕΑ και φυσικά να
στηρίξουμε τους αγώνες τους σε όλα τα επίπεδα.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 04

ΘΕΜΑ 5 ο ::Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , έπειτα από
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής για αναβολή της συζήτησης του εν
λόγω θέματος αποφασίζει:

Ομόφωνα

Την αναβολή της συζήτησης και να πραγματοποιηθεί άμεσα
συνεδρίαση της Επιτροπής που θα συμπεριλαμβάνει το ανωτέρω
θέμα αναφορικά με την ετήσια έκθεση.της Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, στο πλαίσιο του
Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 05

Κατόπιν αυτών, εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα προς ψηφοφορία,
η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Περγαντάς Δημήτριος Βουρδάνος Αικατερίνη Καλτσά

Ανδρέας Τοουλιάς

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Κωνσταντίνος Μπασδέκης


