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ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ :

Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι του Δήμου ΚύμηςΑλιβερίου το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 από τις 19.00 μ.μ έως τις 24.00 μ.μ. στα πλαίσια της
διοργάνωσης από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου εορταστικών εκδηλώσεων (ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ
2018)
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. 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………..»
4. Τις διατάξεις του Ν.2224/1994 όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 όπως ισχύει
6. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 όπως ισχύει και κυρίως του άρθρου 16
7. Το αριθμ. πρωτ. 68810/29-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης &
Τουρισμού, «Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων»
8. Το αριθμ. 6516/18-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας με το οποίο μας
διαβιβάστηκε : α) το αριθμ. 170/8-10-2018 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αλιβερίου
προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπου αναφέρει: « Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την
παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης του
Αλιβερίου το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 κατά τις ώρες 19.00 έως 24.00 στα πλαίσια των
εορταστικών εκδηλώσεων ( ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2018) που πρόκειται να διοργανώσει ο Σύλλογός
μας για την περίοδο των Χριστουγέννων ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στις 1/10/2018 αρ.
πράξης 186…..Η αιτούμενη παράταση και το σύνολο των εκδηλώσεων κρίνουμε ότι θα
συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής αγοράς στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς που
διανύουμε...» ,β) Το αριθμ. 1606/17-10-2018 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Εύβοιας το οποίο αναφέρει : “………. σας επισημαίνουμε τα εξής :
 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχοληθούν με τη σύμφωνη γνώμη τους
 Να τους καταβληθούν σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία όλα τα προβλεπόμενα από το
νόμο, αμοιβές, νυχτερινή απασχόληση, ρεπό κ.λ.π.
 Να μην υπάρχει μαύρη και ανασφάλιστη εργασία
 Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα περί συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στις τυχόν
εκδηλώσεις που θα γίνουν.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ δεν συμφωνεί.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 από τις 19.00 μ.μ έως τις 24.00 μ.μ. στα πλαίσια της
διοργάνωσης από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου εορταστικών εκδηλώσεων (ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ
2018).
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενοι όροι
αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή απασχόληση των εργαζομένων και
να τηρηθούν τα όσα αναφέρονται στο αριθμ. 1606/17-10-2018 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Εύβοιας ( 8 σχετικό).
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