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               ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  
                                                    29ης ΙΟΥΝΙΟΥ  2017 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2017 

 
 

 Στη  Λαµία στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου  σήµερα  29 Ιουνίου  
2017 , ηµέρα Πέµπτη και  ώρα 11.00 π.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από  την αριθµ. Πρωτ:οικ. 
137442/24/22-06-2017 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 έχοντας  υπόψη: 
1) Την αριθµ. 146/2014 (πρακτικό 9715-9-2014) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας « Περί σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ/Β/2197/13-10-2015 &4) 
2)Την αριθµ. 161/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
που αφορά την εκλογή  µελών στην Επιτροπή Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Π.Σ.Ε. 
3) Την αριθµ. 147/2014(πρακτικό 9715-9-2014) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων από το 
Περιφερειακό Συµβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ/Β/2197/13-10-2015&5) 
4) Την αριθµ. 172/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συµβούλιο στην Περιφερειακή 
Επιτροπή Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ/Β/2471/17-11-2015) 
5) Την αριθµ. οικ.87789/1510/7-6-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας  µε την οποία ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης 
∆ηµήτριος Αργύρης , ο οποίος είναι αρµόδιος στον τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 
6)Την αριθµ.46/2017 απόφαση  του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εκλέγονται νέα µέλη στην Επιτροπή Εργασίας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
ΘΕΜΑ 1ο :Εκλογή  Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Χορήγηση  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που αφορά την 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας για τους: 
 
-- Jaho Zamira του Faik 
 
--  Γκούµα Σπυρίδωνα του Ιωάννη 
 
-- Μοσχοβάκη Κωνσταντίνο του Άγγελου 
 
-- Γαρδικιώτη Κωνσταντίνο του Κοσµά 
 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αρ.Πρωτ. 1186 - 04/07/2017



--Σαββίδη Γεώργιο του Εµµανουήλ 
 
--Κεράστα Αθανάσιο του Ηλία 
 
--Νικολάου Χρήστο του ∆ηµητρίου 
 
--Verdis Fotios του Ευαγγέλου 

 
 
Εισηγητής :Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης κος 
Ιωάννης Καρνάβας 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Χορήγηση  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που αφορά την 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για τους: 
 
--Τσακίρη Ιωάννα του Παντελή 
 
--Ζαφειρόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη 
 
Εισηγητής :Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης κος 
Ιωάννης Καρνάβας 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Χορήγηση  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που αφορά την 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για τους: 
 

--Γιασσά Ιωάννη του Εµµανουήλ 
 
--Singh Swarn  του Bhajna 
 
--Κουλοχέρη Χρήστο του Γεωργίου 
 
--Καρλή Αναστάσιο του Χαραλάµπους 
 
--Βαρδή Μαρία του Αποστόλου 
 
--Πάλλη Γεώργιο του Αλεξάνδρου 
 
--Τσοµύλη Μιχάλη του Νικολάου 
 
--Ψαθά Κωνσταντίνο του Αθανασίου 
 
--Μπασινά Νικόλαο του Ευαγγέλου 
 
--Φθηνό Μηνά του Εµµανουήλ 
 
--Παριανό Γεώργιο του Νικολάου 
 
--Ζέµπη Αθανασία του ∆ηµητρίου 
 
--Κουτσούπη Γεωργία του Μηνά 
 
--Αλεβίζου Βασιλική του Ιωάννη 
 
--Πολυζωίδη ∆ηµήτριο του Πολυζώη 
 



--Καλαµιώτη Ανδρέα του Αθανασίου 
 
--Παριανού Αθηνά του Χρήστου 
 
--Λυµπέρη ∆ήµητρα του Νικολάου 
 
--Παργιανό Ευάγγελο του Νεκταρίου 
 
--Παριανό Χρήστο του Αναστασίου 
 
--Καλαµιώτη Μαρία του Παναγιώτη 
 
--Μήτρου Χρήστο του Αθανασίου 
 
--Μελέτη Παρασκευή του Φωτίου 
 
--Κατσαρή Μαρία του Αντωνίου 
 
--Λιατίφη Σταµατία του ∆ηµητρίου 
 
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κος Ιωάννης 
Καρνάβας  

 
 
 
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν 
 

1. κ. ∆ηµήτρης Αργύρης                     ως Πρόεδρος 
2. κ. Λάµπρος Τσιτσάνης                    Π.Σ., τακτικό  µέλος 
3. κ. Ασηµίνα  Παπαναστασίου           Π.Σ., αναπληρωµατικό  µέλος 

      4    κ. Κωνσταντίνος Μπακοµήτρος      Π.Σ., τακτικό µέλος 
5    κ. ∆έσποινα Αλαµπάνου                 Π.Σ., τακτικό  µέλος 

      6     κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος           Π.Σ., τακτικό  µέλος 
 
Απόντες: Οι κ.κ Χαράλαµπος Κατσαρός, Αθανάσιος Καρακάντζας, Γεώργιος 
Κουλούρης οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν  καθώς και ο Ευάγγελος Κούκουζας που 
αντικαταστάθηκε από την κα Ασηµίνα Παπαναστασίου. 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης 
 

1. Ο κος  Ιωάννης Καρνάβας ,  Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής  ∆/νσης  
Ανάπτυξης Π.Σ.Ε 

2.  Ο κος Τσακωνίτης Κων/νος , Προϊστάµενος της  ∆/νσης  Ανάπτυξης Π.E  
Φθιώτιδας  

3. Η κα Μόσχου Ευθυµία Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης 
Απασχόλησης και Τουρισµού 

4. Ο Κος  Γεώργιος Λουλακούδης Προϊστάµενος στο τµήµα εµπορίου  της 
∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Τουρισµού 

5. Η κα ∆ήµητρα  Μπαϊρακτάρη Προϊσταµένη στο τµήµα εµπορίου και 
τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Βοιωτίας 

6. Η κα Ζωή Σουφλερού Προϊσταµένη της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε Ευρυτανίας 
7. Η κα Χαντζοπούλου Αικατερίνη υπάλληλος στο τµήµα εµπορίου και 

τουρισµού  της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Ευρυτανίας  
8. Η κα Βασιλική Κοντογεώργου  Προϊσταµένη στο τµήµα εµπορίου και 

τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φθιώτιδας 



9.   Η κα Καλτσά  Αικατερίνη , υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου 
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού   µε βαθµό Α΄ , που ορίσθηκε γραµµατέας  της 
Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  µε την 114771/3367/27-
10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.   

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης  
 
Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο Αναπληρωτής  Προϊστάµενος της 
Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης κος Ιωάννης Καρνάβας γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι 
στάλθηκε  η αριθµ. Κ1-690/66896/15-06-2017(Α∆Α:ΩΠΥ1465Χ18-ΚΞΒ) εγκύκλιος 
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή , η οποία αναφέρει 
µεταξύ άλλων ότι : « όσες σχετικές αποφάσεις(µε το πλανόδιο και το στάσιµο 
εµπόριο) έχουν εκδοθεί  µετά την 07η-02-2017 (έναρξη ανοιχτής διαβούλευσης) και 
εφόσον είναι συµβατές µε την υφιστάµενη νοµοθεσία , η υλοποίησή τους θα 
ολοκληρωθεί µε τις διατάξεις του νέου νόµου , ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 
διαδικασία.» 
Για το λόγο αυτό πρότεινε να συζητηθεί  το παρακάτω θέµα  καθώς είναι συναφές µε 
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
 
ΘΕΜΑ 1ο:ΕΚΤΑΚΤΟ(Ε.Η.∆): Λήψη απόφασης για τη χορήγηση νέων αδειών 
πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Εισηγητής: O Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής  ∆/νσης  Ανάπτυξης Π.Σ.Ε 
 
 Η Επιτροπή  Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οµόφωνα αποδέχεται τη 
συζήτηση του  παραπάνω έκτακτου θέµατος λόγω του κατεπείγοντος 
 
                                         Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθµό 3 
 
 ΘΕΜΑ 1ο:ΕΚΤΑΚΤΟ(Ε.Η.∆): Λήψη απόφασης για τη χορήγηση νέων αδειών 
πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Εισηγητής: O Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής  ∆/νσης  Ανάπτυξης Π.Σ.Ε 
 
Ο κος Καρνάβας µετά από διαλογική συζήτηση και ενηµέρωση µε τους αρµόδιους 
Υπαλλήλους & Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Π.Σ.Ε ανέφερε τα εξής: 
 

1) Όλες οι νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου  χορηγήθηκαν  σε 
εφαρµογή των διατάξεων  του ν. 4264/14 . 

2) ∆εν έχουν  χορηγηθεί άδειες που ανήκουν στην κατηγορία «καντίνα» από 
τότε που έχει ανασταλεί η έκδοση σχετικών αδειών. 

3) Έχει γίνει καταγραφή των υφιστάµενων αδειών και έχει παρατηρηθεί  ότι  είναι 
ελάχιστες  και ότι δεν καλύπτουν  σε πολλές περιπτώσεις την τροφοδοσία 
κάποιων περιοχών .Επίσης  δεν είναι σε θέση , σε καµιά περίπτωση,  η 
χορήγηση επιπλέον αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου , να φέρει σε 
δυσµενή θέση τους ήδη αδειοδοτηθέντες. 

4) Πολλοί  που έχουν πάρει την έγκριση  χορήγησης άδειας πλανόδιου 
υπαίθριου εµπορίου από την Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής άδειας . 

5) Το να  παγώσει η  υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί  
µετά την 7η-02-2017 και να ολοκληρωθεί µε τις διατάξεις του νέου νόµου  
πρέπει  να κριθεί από την επιτροπή ότι έχει ασάφειες για το λόγο ότι είναι 
άγνωστο πότε και αν θα υπάρξει ο νέος νόµος 

6) Προτείνεται να συνεχιστεί  η χορήγηση αδειών πλανόδιου υπαίθριου 
εµπορίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να υπάρχει πρόσκληση από 
τις Περιφερειακές Ενότητες για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου 
εµπορίου τουλάχιστον δυο(2) φορές το χρόνο 



 
  Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαµβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και για το λόγο  ότι είναι συλλογικό όργανο µε αρµοδιότητες  σε θέµατα 
προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν  και θέµατα που ανάγονται στην κοινωνική και 
οικονοµική  στήριξη ευπαθών οµάδων του πληθυσµού(άρθρο 164, παρ.1&2, 
Ν.3852/2010) αποφασίζει. 
 
 
                                                    Οµόφωνα 
 
Τη συνέχιση χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε εφαρµογή του ν.4264/14 και πληρούν τις 
απαραίτητες  προϋποθέσεις  
Η χορήγηση  των παραπάνω αδειών θα πρέπει να µη φέρει σε δυσµενή θέση τους 
ήδη αδειοδοτηθέντες για το λόγο  ότι δε θα διασφαλίζεται ο βιοπορισµός αυτών και 
των οικογενειών τους. 
Επίσης κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει πρόσκληση από τις Περιφερειακές Ενότητες 
για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τουλάχιστον δυο(2) φορές 
το χρόνο. 
 
                              Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθµό 4 
 
 
Κατόπιν συζητήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας ανέδειξε οµόφωνα 
Αντιπρόεδρο  την Περιφερειακή Σύµβουλο κα ∆έσποινα Αλαµπάνου 
 
 
 
                                       Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθµό 5 
 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαµβάνοντας υπόψη  την 
εισήγηση  του  Αναπληρωτή Προϊσταµένου  της  Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κου 
Ιωάννη Καρνάβα καθώς και τις αντίστοιχες εισηγήσεις της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού µετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

 
 
 
 
 
                                                   Οµόφωνα 
 
Εγκρίνει   τη χορήγηση  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που αφορά 
την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας για τους: 
 
-- Jaho Zamira του Faik 
 
--  Γκούµα Σπυρίδωνα του Ιωάννη 
 
-- Μοσχοβάκη Κωνσταντίνο του Άγγελου 



 
-- Γαρδικιώτη Κωνσταντίνο του Κοσµά 
 
--Σαββίδη Γεώργιο του Εµµανουήλ 
 
--Κεράστα Αθανάσιο του Ηλία 
 
--Νικολάου Χρήστο του ∆ηµητρίου 
 
--Verdis Fotios του Ευαγγέλου 

 
 
 
 
                             Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθµό 6 
 

ΘΕΜΑ 3ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαµβάνοντας υπόψη  την 
εισήγηση  του  Αναπληρωτή Προϊσταµένου  της  Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κου 
Ιωάννη Καρνάβα καθώς και την εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

 
 
                                                   Οµόφωνα 
 
Εγκρίνει   τη χορήγηση  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που αφορά 
την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για τους 
 
--Τσακίρη Ιωάννα του Παντελή 
 
--Ζαφειρόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη 
 
 
                             Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθµό 7 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαµβάνοντας υπόψη  την 
εισήγηση  του  Αναπληρωτή Προϊσταµένου  της  Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κου 
Ιωάννη Καρνάβα καθώς και την εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού µετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει 
 

 
 
                                                   Οµόφωνα 
 
Εγκρίνει   τη χορήγηση  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που αφορά 
την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για τους: 
 
--Γιασσά Ιωάννη του Εµµανουήλ 
 
--Singh Swarn του Bhajna 
 
--Κουλουχέρη Χρήστο  του Γεωργίου 
 



--Καρλή Αναστάσιο του Χαραλάµπους 
 
--Βαρδή Μαρία του Αποστόλου 
 
--Πάλλη Γεώργιο του Αλεξάνδρου 
 
--Τσοµύλη Μιχάλη του Νικολάου 
 
--Μπασινά Νικόλαο του Ευαγγέλλου 
 
--Φθηνό Μηνά του Εµµανουήλ 
 
--Παριανό Γεώργιο του Νικολάου 
 
--Αλεβίζου Βασιλική του Ιωάννη 
 
--Πολυζωίδη ∆ηµήτριο του Πολυζώη 
 
--Καλαµιώτη Ανδρέα του Αθανασίου 
 
--Παριανού Αθηνά του Χρήστου 
 
--Λυµπέρη ∆ήµητρα του Νικολάου 
 
--Παργιανό Ευάγγελο του Νεκταρίου 
 
--Παριανό Χρήστο του Αναστασίου 
 
µε  την προϋπόθεση να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία  τη βεβαίωση 
ανεργίας στις περιπτώσεις που δεν έχει κατατεθεί. 
 
∆εν Εγκρίνει   τη χορήγηση  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που 
αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για τους: 
 
--Ψαθά Κων/νο του Αθανασίου ( δραστηριότητα –κινητή καντίνα-αναστολή  ως 
30/06/2017.Επιπλέον δεν υπάρχει στη σχετική πρόσκληση.) 
 
--Ζέµπη Αθανασία του ∆ηµητρίου(δεν καλύπτει τις  απαιτούµενες προϋποθέσεις) 
 
--Κουτσούµπη Γεωργία του Μηνά(δραστηριότητα –κινητή καντίνα-αναστολή  ως 
30/06/2017. Επιπλέον δεν υπάρχει στη σχετική πρόσκληση.)) 
 
--Καλαµιώτη  Μαρία  του Παναγιώτη (δεν καλύπτει τις  απαιτούµενες προϋποθέσεις) 
 
--Μήτρου Χρήστο του Αθανασίου(δεν καλύπτει τις  απαιτούµενες προϋποθέσεις) 
 
--Μελέτη Παρασκευή του Φωτίου(δεν καλύπτει τις  απαιτούµενες προϋποθέσεις) 
 
--Κατσαρή Μαρία του Αντωνίου(δεν καλύπτει τις  απαιτούµενες προϋποθέσεις) 
 
--Λιατίφη Σταµατία του ∆ηµητρίου(δεν καλύπτει τις  απαιτούµενες προϋποθέσεις) 
 
                             Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθµό 8 
 

Περατωθέντων των θεµάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση. 



Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα  µέλη, ως 
ακολούθως: 
 
 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
∆ηµήτριος Αργύρης               Λάµπρος Τσιτσάνης                        Αικατερίνη Καλτσά 
                                                             

            
              
           Ασηµίνα Παπαναστασίου 
 

 
 

          Κωνσταντίνος Μπακοµήτρος 
 

 
           
         ∆έσποινα  Αλαµπάνου 
 
 
 
         Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
      
 
          

      
 
    

 
 

                                                   
  

 
     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


