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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/11-08-2020
Αριθμ. Απόφασης 88/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.
πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας
αρ. 2 Ηράκλειο), δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, συνεδρίαση των μελών
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά
τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύμφωνα με το άρθρο 10
της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15
της ΚΥΑ 32009/23-05-2020), ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 169306/05-08-2020
Πρόσκληση του Προέδρου του.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ανδρουλάκης
Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης Ιωάννης
(Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ενότητας
Λασιθίου),
Δανδουλάκης
Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης
Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος,
Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης
Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
Κώτσογλου Κυριάκος, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης,
Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος,
Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία,
Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξυλούρης Νικόλαος,
Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Παρασύρης Ιωάννης,
Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Πιτσούλης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Σπυρόπουλος
Γεώργιος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης
Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ,
Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ.κ.: Γύπαρης Κωνσταντίνος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος και Συντυχάκης
Εμμανουήλ.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος
(Θέμης) και Λεονταράκης Ιωάννης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αυγενάκης Ελευθέριος
Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, Ραπτάκη Μαρία Γενική
Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος
Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι:
Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιαννής Δημήτριος, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη
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Δέσποινα και Νοικοκυράκης Εμμανουήλ υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών
Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ: Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Μανουσάκης
Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος και Πιαγκαλάκης Γεώργιος αποχώρησαν
κατά δήλωσή τους στο Προεδρείο από τη συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα:
Γ. «Προστασία του φαραγγιού της Κανδάνου - Κατάργηση της λατομικής
περιοχής Καντάνου των 347,893 στρ. και τροποποίηση - περιορισμό της
αυστηρά στα 59,598 στρ. μέχρι το τέλος λειτουργίας του υφιστάμενου
λατομείου».
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ Α1α: Έκδοση Ψηφίσματος: «Αιτήματα στήριξης της Ένωσης Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ηρακλείου».
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ………. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ(ΦΕΚ 242/2712-2010, τεύχος Α΄),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το έγγραφο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, στο οποίο
αναφέρονται τα παρακάτω:
«Εμείς οι εποχικά εργαζόμενοι σε εταιρίες Handling, τουριστικά γραφεία, γραφεία
ενοικίασης αυτοκινήτων αλλά και εμπορικά καταστήματα σε τουριστικές περιοχές
που δεν θα ανοίξουν καθόλου τη φετινή σαιζόν ή θα ανοίξουν με πολύ
περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, μένουμε κυριολεκτικά επί ξύλου κρεμάμενοι
καθώς ούτε αναγκαστική επαναπρόσληψη προβλέπεται από κάποια ισχύουσα
συλλογική σύμβαση, ούτε παράταση του ταμείου ανεργίας δικαιούμαστε, ούτε
κάποιο έκτακτο επίδομα που να μας ανακουφίζει έστω και προσωρινά.
Αρκετοί από εμάς μένουμε ξαφνικά με μηδενικό εισόδημα και καμία δέσμευση ή
έστω προοπτική για συνέχιση του εργασιακού μας βίου. Όπως γίνεται κατανοητό
υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα για την αξιοπρεπή επιβίωση μας, την σίτηση, την
κάλυψη των ενοικίων, των βασικών υποχρεώσεων σε λογαριασμούς ρεύματος,
νερού, των ειδών πρώτης ανάγκης, το μεγάλωμα των παιδιών μας.
Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας η κυβέρνηση έδειξε ποιανού τα
συμφέροντα καίγεται να εξυπηρετήσει και αυτά σίγουρα δεν είναι των
εργαζομένων. Έτρεξε να δώσει πακτωλό χρημάτων στο μεγάλο κεφάλαιο,
επιδότησε με εκατομμύρια τα ΜΜΕ, τις επιχειρήσεις, έβγαλε ένα κάρο
νομοθετήματα, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και ΚΥΑ για την ενίσχυση τους,
την απαλλαγή τους από τις ασφαλιστικές εισφορές, τις φοροαπαλλαγές και τις
διευκολύνσεις κάθε είδους αλλά δεν βρήκε μια σταλιά μελάνι να αφιερώσει για
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εμάς τους εργαζόμενους και χιλιάδες ακόμη που θα καλεστούμε για ακόμα μια
φορά να πληρώσουμε το μάρμαρο της κρίσης τους όπως ακριβώς πλήρωσαμε
και το μάρμαρο της ανάπτυξης τους όλα τα προηγούμενα χρόνια
Όλοι εμείς οι συνάδελφοι μαζί με το σωματείο μας, την Ένωση Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ηρακλείου διεκδικούμε άμεσα τα παρακάτω αιτήματα και καλούμε
άμεσα στην Κυβέρνηση και την εργοδοσία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας.
 Να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων των εργαζόμενων που εμπίπτουν στις
προαναφερθείσες κατηγορίες.
 Να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία.
 Να ενταχτούν στον ίδιο μηχανισμό στήριξης όλοι οι ελαστικά απασχολούμενοι
και οι εποχικοί εργαζόμενοι στις κατηγορίες αυτές.
 Καμία εφαρμογή εκ περιτροπής εργασίας.
 Απαγόρευση των απολύσεων, ακύρωση όσων έγιναν από την έναρξη της
πανδημίας, υποχρεωτική επαναπρόσληψη του προσωπικού που εργάστηκε
την προηγούμενη σαιζόν.
 Να ενταχθούν σε αυτές στο μηχανισμό στήριξης και οι “ενοικιαζόμενοι”
εργαζόμενοι που εργάζονται ως εποχικοί σε τουριστικά γραφεία. Να
σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της ενοικίασης εργαζομένων.
 Ταμείο ανεργίας για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 Ακύρωση χρεώσεων σε ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, εφορία, τράπεζες.
4. Τις απόψεις του κ. Σαλούστρου Δημόκριτου Προέδρου της Ένωσης Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.
5. Την εισήγηση από τον κ. Μπαριτάκη Παύλο, Πρόεδρο του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΠΚ, με την οποία ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο την
έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν.
Ηρακλείου.
6. Τις απόψεις των μελών του.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη συνεδρίαση του σήμερα Τρίτη 11
Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., που πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο
ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), έκανε δεκτό το
αίτημα της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και αποφάσισε
ομόφωνα για την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
Για τους εποχικά εργαζόμενους σε εταιρίες Handling, τουριστικά γραφεία, γραφεία
ενοικίασης αυτοκινήτων αλλά και εμπορικά καταστήματα σε τουριστικές περιοχές
που δεν θα ανοίξουν καθόλου τη φετινή σαιζόν ή θα ανοίξουν με πολύ
περιορισμένο αριθμό εργαζομένων:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ψηφίζει:
Να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων των εργαζόμενων που εμπίπτουν στις
προαναφερθείσες κατηγορίες.
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Να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία.
Να ενταχτούν στον ίδιο μηχανισμό στήριξης όλοι οι ελαστικά απασχολούμενοι και
οι εποχικοί εργαζόμενοι στις κατηγορίες αυτές.
Καμία εφαρμογή εκ περιτροπής εργασίας.
Απαγόρευση των απολύσεων, ακύρωση όσων έγιναν από την έναρξη της
πανδημίας, υποχρεωτική επαναπρόσληψη του προσωπικού που εργάστηκε την
προηγούμενη σαιζόν.
Να ενταχθούν σε αυτές στο μηχανισμό στήριξης και οι “ενοικιαζόμενοι”
εργαζόμενοι που εργάζονται ως εποχικοί σε τουριστικά γραφεία. Να σταματήσει
το απαράδεκτο καθεστώς της ενοικίασης εργαζομένων.
Ταμείο ανεργίας για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Την Ακύρωση χρεώσεων σε ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, εφορία, τράπεζες,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο 11-08-2020
Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη

Τα μέλη
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Ηράκλειο 14 Αυγούστου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ.: 176850
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κρήτης
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο
: 2813400237
e-mail
: tyso@crete.gov.gr
ΚΟΙΝ: - Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ηρακλείου
- Γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων ΠΚ (για τη δημοσίευση
του ψηφίσματος στα ΜΜΕ)
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 88/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Κρήτης.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθμ. 88/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Νο 10/11-082020), η οποία αφορά στην Έκδοση Ψηφίσματος «Αιτήματα στήριξης της Ένωσης
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
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