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                                                                    ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ :    Παράταση ωραρίου λειτουργίας των  καταστημάτων  στη Θήβα  του Δήμου 

Θηβαίων την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 από τις 21:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ.  
προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Θηβών να πραγματοποιήσει εκδήλωση 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) όπως ισχύει 

2. το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ. 
241/τ.Α΄/27.12.2010) όπως ισχύει 

3. Την αριθμ οικ.195424/2932/2-9-2019 (ΦΕΚ 773/ΥΟΔΔ/23-9-2019) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας: «Ορισμός Θεματικών 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  
8. Το αριθμ. πρωτ. 68810/29-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισμού, «Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων»  
9.  Την αριθμ.224/2019-πρακτικό 7ο /30-9-2019 (ΦΕΚ 3961/τ.Β΄/29-10-2019) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου: “  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας” 

10. Το αριθμ. 4486/8-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας με το οποίο μας 
διαβιβάστηκε : α) το από 5/11/2019 έγγραφο του  Εμπορικού  Συλλόγου Θήβας προς τη 
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης όπου αναφέρει:                         

«  Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών 
ζητούν την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από τις 21 :00 έως τις 
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24:00 στην αγορά της Θήβας την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, για την τόνωση της 
αγοράς, με αφορμή τη διεξαγωγή της Λευκής Νύχτας που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσο 
των εορταστικών εκδηλώσεων », β) το αριθμ.  6377/7-11-2019 έγγραφο του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας όπου αναφέρει : “ Σε απάντηση του υπ΄ αριθμ. 4376/5-
11-2019 εγγράφου σας, σας γνωστοποιούμε ότι η θέση μας είναι  αν υπάρχει σύμφωνη 
γνώμη των εργαζομένων για εργασία πέραν του ωραρίου που εργάζονται και ανταμειφθούν 
και ασφαλιστούν υπερωριακώς (και νυχτερινά) όπως ορίζει ο νόμος τότε θα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η πρότασή σας”    
11. Το από 12/11/2019 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών όπου αναφέρει ότι: “Σας 

ενημερώνουμε ότι την 13 Δεκεμβρίου ο Εμπορικός Σύλλογος προτίθεται να 
πραγματοποιήσει για τρίτη συνεχή χρονιά Λευκή Νύχτα στην πόλη μας. Η άριστη 
συνεργασία που έχουμε με το Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο της Θήβας στο θέμα της 
παράτασης του ωραρίου την συγκεκριμένη ημέρα μας κάνει υπερήφανους. Στόχος μας 
είναι, να επαναλάβουμε την επιτυχή περυσινή διοργάνωση και να καθιερώσουμε την 
Λευκή Νύχτα Θήβας, ως ημέρα γιορτής για το τοπικό εμπόριο αφού τα τελευταία χρόνια 
ίσως είναι και ο μοναδικός κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο μέσα στην οικονομική 
κρίση της χώρας μας, την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης μας, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής. Επίσης θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα 
αναδείξουν την περιοχή μας και την ιστορία της. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
αυτή την περίοδο είναι μια ανάσα ανακούφισης και ενδυνάμωσης του οργανωμένου 
εμπορίου”          

12. Την ανάγκη πραγματοποίησης της συγκεκριμένης εκδήλωσης προκειμένου να τονωθεί η 
τοπική αγορά   
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 

     Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των  καταστημάτων  στη Θήβα  του Δήμου Θηβαίων 

την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 από τις 21:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ. προκειμένου ο 

Εμπορικός Σύλλογος Θηβών να πραγματοποιήσει εκδήλωση Λευκής Νύχτας . 

     Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν οι από το νόμο προβλεπόμενοι 
όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή απασχόληση των 
εργαζομένων καθώς και όσα αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας.          
 
                         
 
 
 
                                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ                         
 Ακριβές αντίγραφο                                                                    
 
 
                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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