
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12/7 /2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρ.: Φ.Ε/ 164250/677
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Tαχ. Δ/νση: Υψηλάντη 1 ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας &
Ταχ. Κώδικας: 35131 – Λαμία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Τηλέφωνο: 22313-51216
FAX: 22313-51252
E-mail: dmaet@pste.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Χαλκίδα του Δήμου
Χαλκιδέων στις 26 και 27 Ιουλίου 2018 από τις 20:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ. προκειμένου ο
Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις

Έχοντας υπόψη :
1. το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010).
2. το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ.

241/τ.Α΄/27.12.2010)
3. Την αριθμ οικ. 73595/1304/16/5/2016 (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/31-5-2016) απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων»

4. Τις διατάξεις του Ν.3377/2005 όπως ισχύει και κυρίως του άρθρου 12 αυτού όπου
αναφέρεται ότι : «…….. 2.Το πλαίσιο του ωραρίου της προηγούμενης παραγράφου
μπορεί ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά
χρόνο σε όλο τον νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων
νομαρχιακών συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό
τύπο………..»

5. Τις διατάξεις του Ν.2224/1994 όπως ισχύει
6. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 όπως ισχύει
7. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 όπως ισχύει και κυρίως του άρθρου 16
8. Το αριθμ. πρωτ. 68810/29-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης &

Τουρισμού, «Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων»
9. Το αριθμ. 4306/12-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας με το οποίο μας

διαβιβάστηκε : α) το αριθμ. 1828/20-6-2018 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Συλλόγου Χαλκίδας προς τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας όπου αναφέρει: “θα θέλαμε
να σας ενημερώσουμε ότι ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας, σε
συνεργασία με το Δήμο Χαλκιδέων την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και το
Επιμελητήριο Εύβοιας στο πλαίσιο των επικείμενων θερινών εκπτώσεων και της
προσπάθειας για τόνωση της εμπορικής κίνησης, διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων που
θα λάβουν χώρα στο εμπορικό κέντρο της πόλης την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27
Ιουλίου 2018. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τον εορτασμό της
πολιούχου της πόλης μας και στόχος μας είναι η προσέλκυση του κόσμου στο εμπορικό
κέντρο. Μέσα από τα events που θα λάβουν χώρα σε κομβικά σημεία του εμπορικού
κέντρου θα προσφέρουμε στους επισκέπτες παραδοσιακή διασκέδαση με χορό, τραγούδι,
φαγητό από τοπικούς παραγωγούς και δωρεάν ποτό. Παράλληλα θα υπάρχει η
δυνατότητα αγορών από τα εμπορικά καταστήματα που εκείνες τις δύο ημέρες θα
πραγματοποιήσουν δυνατές προσφορές, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εμπορικού
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Συλλόγου. Ως εκ τούτου για τις παραπάνω ημερομηνίες (26&27 Ιουλίου) αιτούμεθα
παράταση ωραρίου έως τις 24:00 ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις μετά τις
20:00. Με την προσδοκία ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων”, β) το αριθμ. 3763/25-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας
προς το Εργατικό Κέντρο Χαλκίδας με το οποίο ζητάει τη γνώμη των εργαζομένων και γ)
το αριθμ. 1563/10-7-2018 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας όπου
αναφέρει : «... η απασχόληση θα γίνεται μόνο με την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων
και εφόσον τηρείται απαρέγκλιτα το σύνολο της Εργατικής Νομοθεσίας για τα πλήρη
δικαιώματα των εργαζομένων»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Χαλκίδα του Δήμου
Χαλκιδέων στις 26 & 27 Ιουλίου από τις 20:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ. προκειμένου
ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας να πραγματοποιήσει
εκδηλώσεις.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι από το νόμο
προβλεπόμενοι όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή
απασχόληση των εργαζομένων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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