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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Λιβαδειά του Δήμου
Λεβαδέων το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 από τις 18.00 μ.μ έως τις 24. 00 μ.μ. προκειμένου
ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας

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) όπως ισχύει
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 το άρθρο 12 αυτού όπου ορίζει 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. Οι αποφάσεις του
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση
ενδιαφερομένων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, κατά τα
προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία αυτή οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την
ανωτέρω γνώμη. » και το άρθρο 13 αυτού όπου ορίζει ότι : “Η έναρξη της
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων
κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται πριν από την 05.00 ώρα,
μετά την οποία είναι ελεύθερη”

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. οικ.4145/25-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας με το οποίο

μας διαβιβάστηκε : α) το αριθμ. 1422/3-9-2018 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου
Λεβαδειάς προς τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας όπου αναφέρει: « Σας
γνωστοποιούμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς προτίθεται να πραγματοποιήσει
εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας στην πόλη μας το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 από τις
18.00μ.μ έως τις 12.00 μ.μ. Δεδομένου ότι θα απασχοληθούν εργαζόμενοι πέραν του
ωραρίου παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε την έγκρισή σας για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης και τυχόν παραλήψεις», β) το αριθμ. 3793/10-9-2018
έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης προς το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λιβαδειάς με το
οποίο ζητήθηκε η γνώμη των εργαζομένων (σύμφωνα με το αριθμ. οικ. 4145/25/9/2018
έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης το έγγραφο δεν απαντήθηκε)
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Λιβαδειά του Δήμου
Λεβαδέων το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 από τις 18.00μ.μ έως τις 24.00μ.μ. προκειμένου ο
Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας .

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 ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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