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Άρθρο 164 του Ν. 3852/2010
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν.4555/2018)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/2021 ΑΠΟΦ.10

Σήμερα 08/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τηλεδιάσκεψη ,
μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence΄΄μετά από την αριθμ. Πρωτ: οικ.191246/36/02-
09-2021 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.207/2019(πρακτικό 7/30-09-2019) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας« Περί σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»( ΑΔΑ: 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96
του Ν. 4555/2018 , το οποίο αναφέρει: « Με απόφαση του περιφερειακού
συμβουλίου μπορεί να συστήνονται μέ χρι δυο(2) επιτροπές , στις οποίες το
συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητες του για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής
πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις
ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας.»
2) Την αριθμ. οικ.195424/2932/2-09-2019(ΦΕΚ τ.ΥΟ.Δ.Δ 773/23-09-2019) απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης κος
Κωνσταντίνος Μπακομήτρος αρμόδιος στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης., ο οποίος θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε.(άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 96 του Ν. 4555/2018 όπου αναφέρεται ότι :«Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι ο
αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος
εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής.»
3) Την αριθμ.209/30-09-2019(ΑΔΑ: Ψ4Κ77ΛΗ-ΗΕ8)) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εκλέγονται νέα μέλη
στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4) Την αριθμ. 224/30-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.(ΦΕΚ
3961/τ.Β ΄/29-10-2019)
5) Την αριθμ.264/2019(ΑΔΑ: ΩΥΩΑ7ΛΗ-Κ1Α) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης κανονισμού της
Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6) Την αριθμ 328/2029 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΖΙΡ7ΛΗ-Η1Η) αναφορικά με τις θέσεις παροχής κινήτρων
υπέρ επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
7) Την αριθμ 108/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ : 971Χ7ΛΗ-ΥΟΖ ) σχετικά με την παροχή κινήτρων υπέρ
ιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στις περιοχές όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 26 του ν. 4807/2021(ΦΕΚ Α΄96/11-06-2021)

ΘΕΜΑ 1ο:«Επικαιροποίηση θέσεων κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών και
υπηρεσίας υπαίθρου»»
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Εισηγητής: Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε κα Πλατιά Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑ 2ο:«Καθορισμός θέσεων παροχής κινήτρων υπέρ μονίμων ιατρών»

Εισηγητής:Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε κα Πλατιά Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑ 3ο::«Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Ορχομενού»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Καραγιάννης Κωνσταντίνος

Μέσω ‘’e-presence :’’ συμμετείχαν τα μέλη

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος ως Πρόεδρος
2. κ. Ιωάννης Περγαντάς Π.Σ,τακτικό μέλος
3. κ. Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου Π.Σ, τακτικό μέλος
4. κ. Ανδρέας Δαύρης Π.Σ, τακτικό μέλος
5. κ. Σπυρίδων Λάμπου Π.Σ,τακτικό μέλος
6. κ Εμμανουήλ Γέμελος Π.Σ,τακτικό μέλος
7. κ. Αναστάσιος Χρονάς Π.Σ,αναπληρωματικό μέλος
8. κ.Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Π.Σ,αναπληρωματικό μέλος

Απών: O κος Κωνσταντίνος Βαρδακώστας και ο κος Ανδρέας Τοουλιάς, οι οποίοι
δεν αντικαταστάθηκαν καθώς και ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, ο οποίος
αντικαταστάθηκε από τον κ. Αναστάσιο Χρονά.
Επίσης συμμετείχαν η κα Αλεξάνδρα Πλατιά, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε και η κα Ευθυμία
Μόσχου.Προϊσταμένη της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης -Απασχόλησης Εμπορίου και
Τουρισμού Π.Σ.Ε ως εισηγήτρια για το θέμα ίδρυσης ΛαΙκής Αγοράς στο Δήμο
Ορχομενού Βοιωτίας στη θέση του κου Κωνσταντίνου Καραγιάννη, ο οποίος δεν
μπορούσε να παρευρεθεί στην ανωτέρω συνεδρίαση
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Καλτσά Αικατερίνη, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας , κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, που ορίστηκε
γραμματέας της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την αριθμ.
114771/3367/27-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κος Αναστάσιος
Χρονάς , έκανε εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης την ακόλουθη δήλωση:
Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δεν έχουμε αυταπάτες γύρω από τον ρόλο των αιρετών
Περιφερειών.
Ξέρουμε πολύ καλά πως λειτουργούν στα συγκεκριμένα όρια που καθορίζει η
εκάστοτε Κυβερνητική πολιτική…… Κατ’ αναλογία εκτιμούμε τις συγκροτημένες
Επιτροπές.
Θεωρούμε, όμως, υποχρέωση μας να αξιοποιήσουμε κάθε διαδικασία τους για να
προβάλουμε λαϊκές ανάγκες και προβλήματα….. Να διεκδικήσουμε μαζί τους όσα
δικαιούνται και τους ανήκουν.
Σε αυτά τα πλαίσια, απευθυνόμαστε στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, επιδιώκοντας να συμβάλουμε στην ουσιαστικοποίηση της
λειτουργίας της….Στην συστηματικότερη αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τους
εργαζόμενους και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Με αυτή την αντίληψη, διατυπώνουμε την πρόταση :

ΑΔΑ: ΩΥΗΓ7ΛΗ-0ΜΨ



Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να οργανώσει, εντός του διμήνου,
θεματικές συνεδριάσεις, προκειμένου να ετοιμάσει αντίστοιχες εισηγήσεις προς το
Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέματα :

 Η εξέλιξη της ανεργίας και το επίπεδο της ζωής της εργατικής-λαϊκής
οικογένειας στις πυρόπληκτες περιοχές της βόρειο-κεντρικής Εύβοιας…. Η
λειτουργικότητα των υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, στον ίδιο
χώρο….Τρόποι έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης.

 Η εξέλιξη της ανεργίας στον χώρο ευθύνης μας.
 Τα εργατικά ατυχήματα στο χώρο ευθύνης της Περιφέρειας.
 Τα εργατικά ατυχήματα στο χώρο ευθύνης της Περιφέρειας.
 Το φαινόμενο της απληρωσιάς σε επιχειρήσεις της περιοχής Στερεάς

Ελλάδας.
 Η στελέχωση και η λειτουργία των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των

Γραφείων του ΟΑΕΔ στην περιοχή μας…. Τα αποτελέσματα που
καταγράφονται και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Θεωρούμε επιβεβλημένο η συγκεκριμένη πρόταση να τεθεί για συζήτηση, ώστε να
εκφράσουν άποψη όλες οι παρατάξεις.

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν να ενημερωθούν για τις ενέργειες που
έκανε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με τις ανάγκες των ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) που διαβιούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που δεν
καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα κρατικά προγράμματα κοινωνικής
μέριμνας, ώστε να γίνει εισήγηση προς την Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης( πρακτικό 3/ 16-04-2021 απόφαση 7 της Επιτροπής Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Μπακομήτρος και η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κα
Αλεξάνδρα Πλατιά ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής ότι η Γενική Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας έχει συγκεντρώσει τα σχετικά
αιτήματα ,τα οποία έχουν προωθηθεί για υλοποίηση μέσω « ΓΕΦΥΡΑΣ»
Τα ανωτέρω αιτήματα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη της Επιτροπής

ΘΕΜΑ 2ο: H Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την αριθμ.οικ.287/192406/03-09-2021εισήγησή της Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και τις προτάσεις -
τοποθετήσεις της κας Αλεξάνδρας Πλατιά μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων αποφασίζει:

Κατά πλειοψηφία

1. Τον Καθορισμό θέσεων παροχής κινήτρων υπέρ μόνιμων ιατρών όπως αυτές ορίζονται στο

άρθρο 26 του ν. 4807 (ΦΕΚ Α’ 96/11.06.2021)» ως εξής

Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κέντρο Υγείας Φραγκίστα 4 θέσεις Γενικής Ιατρικής
ή Παθολογίας

Πολυδύναμο
Περιφερειακό
Ιατρείο

Γρανίτσα 1 θέση Γενικής Ιατρικής
ή Παθολογίας

Σύνολό θέσεων 5 θέσεις
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Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

Σύμφωνα με το αριθμ 173586/3088/09-08-2021 έγγραφο της Π.Ε Φωκίδας δύο(2)
θέσεις τακτικών ιατρών για το Κέντρο Υγείας Λιδορικίου ειδικότητας Γενικής
Ιατρικής ή παθολογίας.

Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Περιφερειακό Ιατρείο
Κυριακίου

1 θέση Γενικής Ιατρικής ή
παθολογίας

Περιφερειακό Ιατρείο Πύλης 1 θέση Γενικής Ιατρικής ή
παθολογίας

Σύνολο θέσεων 2 θέσεις

Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Κ.Υ Κύμης 2 θέσεις
Γενικής Ιατρικής ή
παθολογίας ή
παιδίατρος ή Γενικής
Ιατρικής χειρουργός

Κ.Υ Καρύστου 2 θέσεις
Γενικής Ιατρικής ή
παθολογίας ή
παιδίατρος ή Γενικής
Ιατρικής χειρουργός

Κ.Υ Μαντουδίου 2 θέσεις
Γενικής Ιατρικής ή
παθολογίας ή
παιδίατρος ή Γενικής
Ιατρικής χειρουργός

Κ.Υ Ιστιαίας 2 θέσεις
Γενικής Ιατρικής ή
παθολογίας ή
παιδίατρος ή Γενικής
Ιατρικής χειρουργός

Πολυδύναμο
Περιφερειακό Ιατρείο
Σκύρου

2 θέσεις Γενικής Ιατρικής ή
παθολογίας ή
παιδίατρος ή Γενικής
Ιατρικής χειρουργός

Πολυδύναμο
Περιφερειακό Ιατρείο
Στύρων

2 θέσεις Γενικής Ιατρικής ή
παθολογίας ή
παιδίατρος ή Γενικής
Ιατρικής χειρουργός

Σύνολο θέσεων 12 θέσεις

Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σύμφωνα με το αριθμ.173097/1739/24-08-2021 έγγραφο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας(Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φθιώτιδας) οι προτεινόμενες
θέσεις μόνιμων ή/και επικουρικών ιατρών , δεδομένου ότι γιατροί των Κ.Υ
εξυπηρετούν αν χρειαστεί και τα Περιφερειακά Ιατρεία , ενώ αρκετές οργανικάς
θέσεις παραμένουν κενές , είναι:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΥ Μακρακώμης ΚΥ

Μακρακώμης
4 Γενικής

Ιατρικής ή
παθολογίας

Μόνιμος ή
επικουρικός

ΑΔΑ: ΩΥΗΓ7ΛΗ-0ΜΨ



ΚΥ
Μακρακώμης

1 Παιδίατρος Μόνιμος ή
επικουρικός

ΚΥ
Μακρακώμης

1 Μικροβιολόγος Μόνιμος ή
επικουρικός

ΚΥ
Μακρακώμης

1 Ακτινολόγος Μόνιμος ή
επικουρικός

Π.ΟΙ.Ι.Υπάτης 1 Γενικής
Ιατρικής ή
παθολογίας

Μόνιμος ή
επικουρικός

ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΥ
Αμφίκλειας

3 Γενικής
Ιατρικής ή
παθολογίας

Μόνιμος ή
επικουρικός

ΚΥ
Αμφίκλειας

1 Παιδίατρος Μόνιμος ή
επικουρικός

Π.Ι Μπράλου 1 Γενικής
Ιατρικής ή
παθολογίας

Μόνιμος ή
επικουρικός

ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΥ Δομοκού 4 Γενικής
Ιατρικής ή
παθολογίας

Μόνιμος ή
επικουρικός

ΚΥ Δομοκού 1 Παιδίατρος Μόνιμος ή
επικουρικός

ΣΥΝΟΛΟ 18

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 €.

Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας κος
Αναστάσιος Χρονάς έκανε την ακόλουθη δήλωση εκ μέρους της Λαϊκής
Συσπείρωσης:
 Η λειτουργία και η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας είναι ευθύνη και

υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης και όχι της
Περιφερειακής ή Τοπικής Διοίκησης, που οφείλουν να παρακολουθούν, να
ελέγχουν και να απαιτούν…… Η πρόσληψη των μονίμων γιατρών γίνεται
μετά από δημόσια προκήρυξη και κρίση.

 Η ανάγκη κινήτρων για την κάλυψη των ελλείψεων σε ειδικευμένους γιατρούς,
σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες, δημιουργείται από την πολιτική της
Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, που
Κρατούν τις αποδοχές των γιατρών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Ο τρόπος που οργανώνουν την λειτουργία των περιφερειακών

υγειονομικών μονάδων δεν εξασφαλίζει συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση,
έρευνα και εξέλιξη.

Σχετίζονται με την κρατική εγκατάλειψη και το μαράζωμα
απομακρυσμένων, μειονεκτικών περιοχών, που έχουν δύσκολη
συγκοινωνιακή σύνδεση και περιορισμένες δυνατότητες για
προσωπική ζωή και πρωτοβουλίες.

 Με αυτή την πολιτική λογική….. Συνεπείς στην από χρόνια διατυπωμένη θέση
πως « είναι πολιτικά απαράδεκτη η μεταφορά στη τοπική και Περιφερειακή
Διοίκηση αρμοδιοτήτων, χωρίς τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους » …..

Καλούμε την εκάστοτε Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της…..παίρνοντας άμεσα
και μακροπρόθεσμα μέτρα που θα ελκύουν ειδικευμένους γιατρούς σε μόνιμες θέσεις
στην επαρχία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 10
Λαμία 10/09/2021 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚωνσταντίνοςΜπακομήτρος Ιωάννης Περγαντάς Αικατερίνη Καλτσά

Σοφία Αγγελοπούλου-Παπαϊωάννου

Ανδρέας Δαύρης

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Αναστάσιος Χρονάς
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