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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/29-5-2014
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την
29η του μήνα Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε με την αριθ.1/3/6-1-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου,
αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, περιφερειακούς συμβούλους:
Τακτικά
Αναπληρωματικά
1.
Ιωάννης Γιαννακάκης
1.
Νικόλαος Ανατολιωτάκης
2.
Οδυσσέας Πότσης
2.
Αντώνιος Γαλάνης
3.
Ιωάννης Ευθυμίου
3.
Δημήτριος Δημάκος
4.
Μιχαήλ Σπυρέλης
4.
Διονύσιος Δίβαρης
5.
Γεώργιος Παπατσίμπας
5.
Βασίλειος Κατσαμώρης
6.
Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
6.
Χρήστος Κύρκος
7.
Μαρία Τσουλάκη
7.
Κωνσταντίνος Ντέτσικας
8.
Ιωάννης Χ. Παπαγιάννης
8.
Ιωάννης Γ. Παπαγιάννης
9.
Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης
9.
Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάσση
10.
Στέφανος Ζούμπας
10.
Αθηνά Ιωάννου
11.
Δήμητρα Αναγνώστου
11.
Κων/νος Μπόβολος
12.
Κωνσταντίνος Αρβανίτης
12.
Κωνσταντίνος Φώτης
13.
Βασίλειος Ζιώβας
13.
Κωνσταντίνος Κωτσαντής
14.
Νικόλαος Ζήκος
14.
Ιωάννης Παπαδημητρίου
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη της επιτροπής με την με
αριθ.πρωτ.οικ.55273/1954/22-5-2014 Πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να συζητήσουν και
να αποφασίσουν για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
2.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας του ωραρίου καταστημάτων του ιστορικού κέντρου Πρέβεζας
τις ήδη θεσμοθετημένες Κυριακές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, με βάση την παραπάνω
πρόσκληση του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
(www.php.gov.gr).
Επίσης, τη συνεδρίαση κλήθηκε να παρακολουθήσει ως παρατηρήτρια και η κ. Αικατερίνη
Αντωνίου, μέλος της γραμματείας της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Νικόλαος Κάτσιος.
Β. Τα μέλη:
1.
Αντιγόνη Φίλη – Πασχάλη
2.
Μαρία Τσουλάκη
3.
Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης
4.
Στέφανος Ζούμπας
5.
Βασίλειος Ζιώβας
6.
Ιωάννης Γ. Παπαγιάννης (αν.)
7.
Αθηνά Ιωάννου (αν.)
Γ. Η Γραμματέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε με την με
αριθ.πρωτ.οικ.12199/1168 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Δ. Η κ. Αικατερίνη Αντωνίου, παρατηρήτρια, μέλος της γραμματείας της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για
την Ήπειρο».
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και:
1.
Ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελος Βαγενάς
2.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου Περιφέρειας Ηπείρου κ. Αφροδίτη Τζόβα.
Διαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της
συνεδρίασης.
Πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Στέφανος Ζούμπας, εκπρόσωπος της παράταξης «Ήπειρος: Τόπος να ζεις» επεσήμανε
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την ανάγκη να καταγράφονται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, οι προσφορές σε είδη τροφίμων, ένδυσης και
υπόδησης και να διανέμονται με ευθύνη της στους θεσμοθετημένους φορείς που ασκούν
φιλανθρωπικό έργο (συσσίτια εκκλησιών, Δήμους, συλλόγους κ.λ.π.) σύμφωνα με τις ανάγκες τους, η
ιεράρχηση των οποίων θα γίνεται επίσης από τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της
προηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 26-2-2014.
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση παράτασης λειτουργίας του ωραρίου καταστημάτων του ιστορικού κέντρου Πρέβεζας
τις ήδη θεσμοθετημένες Κυριακές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) και τις διατάξεις του
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
4. Την με αριθ.1/3/6-1-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των
μελών της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διετία 2013-2014.
5. Την με αριθ.21430/1757/6-3-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός και ανάθεση
αρμοδιοτήτων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 130/9-2-2011 Τ.Β’).
6. Την με αριθ.πρωτ.1094477/1977/6-11-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας
σχετικά με την έγκριση προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές για την
Π.Ε. Πρέβεζας (ΑΔΑ: ΒΛ177Λ9-ΙΑΔ).
7. Την από 17-3-2014 αίτηση του Συλλόγου Εμποροεπαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Πρέβεζας.
8. Την με αριθ.πρωτ.46184/481/5-5-2014 θετική εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Διά
Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (συνημμένο
έγγραφο με αριθ.πρωτ.55272/1953/23-5-2014 στο φάκελο της επιτροπής), την με
αριθ.πρωτ.οικ.:43805/469/22-4-2014 θετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ.
Στράτου Ιωάννου, καθώς και τις προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων.
9. Την θετική προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Νικόλαου Κάτσιου, Θεματικού
Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με την οποία: «Η Περιφερειακή Αρχή είναι αρωγός σε κάθε
προσπάθεια του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της Ηπείρου για τόνωση, αλλά και βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές, κατά περίπτωση,
υπηρεσίες. Η επανάληψη του αιτήματος από τον Σύλλογο Εμποροεπαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου
Πρέβεζας για παράταση του ωραρίου κατά το έτος 2014 αποδεικνύει ότι αυτή επέφερε θετικά
αποτελέσματα στην αύξηση του εισοδήματος των μικρών επιχειρήσεων σε δύσκολους καιρούς, και
μάλιστα κατά την τουριστική περίοδο. Παράλληλα επισημαίνεται και το γεγονός ότι κατά την περσινή
παράταση του ωραρίου δεν καταγράφηκαν φαινόμενα καταστρατήγησης των εργασιακών
δικαιωμάτων των υπαλλήλων των παραπάνω επιχειρήσεων. Επομένως τοποθετούμαστε θετικά στο
αίτημα για παράταση του ωραρίου των καταστημάτων του ιστορικού Κέντρου της Πρέβεζας κατά 2
ώρες τις ήδη θεσμοθετημένες Κυριακές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με την προϋπόθεση ότι η εν
λόγω παράταση δε θα γίνει αφορμή για απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία και για καταστρατήγηση
των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων».
10. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 2/5/29-5-2014)
1. Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο ιστορικό κέντρο της
Πρέβεζας τις ήδη θεσμοθετημένες Κυριακές για την περίοδο από 1-6-2014 ως και 15-9-2014 κατά
2 ώρες, δηλαδή από τις 20.00 ως τις 22.00.
2. Θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση να μη θιχθούν τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων
των συγκεκριμένων καταστημάτων και να μην υπάρξει απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία και

ΑΔΑ: ΒΙΙ97Λ9-Τ1Η
τονίζει την ανάγκη της εντατικοποίησης του ελέγχου των εργασιακών σχέσεων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Ζιώβας, εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση στην Ήπειρο», μειοψήφησε και δήλωσε τα εξής: «Η «Λαϊκή Συσπείρωση» διαφωνεί με
το να δοθεί παράταση λειτουργίας του ωραρίου των καταστημάτων του ιστορικού κέντρου της
Πρέβεζας, διότι οδηγεί στην παραπέρα καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων και στην ουσία δε
βοηθά ούτε τους ίδιους τους καταστηματάρχες. Τα προβλήματα και των καταστηματαρχών και των
εργαζομένων έχουν την ίδια αιτία: την κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και την αντιμετώπιση
του τουρισμού ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν
παίρνεται καθόλου υπόψη η αντίθετη ομόφωνη θέση του Εμπορικού Συλλόγου και του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πρέβεζας».
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Νικόλαος Κάτσιος
Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας
Βασιλική Μπάρκα

Τα μέλη

