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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ  53/2019 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3
0 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟ 22-3-2019 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

 

 

Στην Ερµούπολη Σύρου σήµερα την 22
η
 Μαρτίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.µ., στην 

αίθουσα του Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ (Πλατεία Κανάρη), συνήλθαν σε  συνεδρίαση τα µέλη του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάµει της αριθ. 34533/2831/15-3-2019 (Α∆Α: Ω1ΓΗ7ΛΞ-ΒΡ2) πρόσκλησης του 

Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Μπιζά που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, στον κάθε Περιφερειακό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων  κ. Γεώργιος Λεονταρίτης  
Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Χαράλαµπος Κόκκινος  
 

Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ 

1.ΛΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18ου θέµατος) 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 

2.ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

3.ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

4.ΜΠΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 

5.ΒΙΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

ΑΔΑ: Ω85Χ7ΛΞ-Ο7Ν



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 

6.ΧΑΛΚΙ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

7.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

8.ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9.ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 

10.ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

11.ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 

12.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 

13.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΡΟ∆ΟΥ 

15.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ  

16.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17.ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

18.ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

19.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

20.ΖΑΝΝΕΤΙ∆ΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 

21.∆ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 

22.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

23.ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

24.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

25.ΜΠΑΡ∆ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) 

27.ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

28.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

29.ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 

30.∆Α∆ΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

31.ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ 

32.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 

1.ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΟΥ ΘΕΩΝΗ  

2.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

3.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4.ΤΡΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΔΑ: Ω85Χ7ΛΞ-Ο7Ν



 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

5.ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 

6.ΝΑΚΗ ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ (ΦΡΥΝΤΗ)  

7.ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

9.ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 

10.ΜΑΥΡΟΥ∆Η ΑΝΝΑ 

11.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΡΟ∆ΟΥ 

12.ΖΩΓΡΑΦΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ  

13.ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

14.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ (ΜΑΡΙΕΤΑ) 

15.ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 

16.ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 

17.ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

18.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 

19.ΓΙΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω85Χ7ΛΞ-Ο7Ν



 

 

 Απόντος του Γραµµατέα Αθανάσιου Μπαράκα, χρέη Γραµµατέα ανέλαβε ο Περιφερειακός Σύµβουλος 
Στυλιανός Μπρίγγος. 

Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησε η Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  κα. Ευµορφία Αριστείδου.  

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου εισάγει προς συζήτηση το 15
ο
 Θέµα της Ηµερήσιας 

∆ιάταξης. 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Παράταση θερινού ωραρίου καταστηµάτων για το έτος 2019. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εντεταλµένο Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Χρήστο 
Ευστρατίου, ο οποίος εισηγήθηκε στο Σώµα την παράταση ωραρίου καταστηµάτων για τις ΠΕ ∆ωδεκανήσου 

και την Παράταση του  ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους του Νοµού 

Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 

(ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A )»  αναφέροντας τα εξής: 
 «Κύριοι  Συνάδελφοι, 
                Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 12 του νόµου 3377/2005 το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων 
κάθε είδους µε εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του νόµου 1892/1990 και το άρθρο 14 του νόµου 

2194/1994 καθορίζετε για τις καθηµερινές µέχρι και την 21.00 ώρα και το Σάββατο µέχρι την 20.00 ώρα. 

              Το ωράριο αυτό µπορεί να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο τον νοµό η σε ορισµένη περιοχή αυτού µε 
αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συµβουλίων. 
              Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων α.186 κεφ.∆αριθµ.10του νόµου 3852/10και β.19 εδαφ.4 του Π.∆ 

130/10  και  λαµβάνοντας  υπόψη 

α) το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει το ως ανωτέρω αναφερόµενο θέµα 

β) την  µε  αριθ. Πρωτ.  835/4-2-2019 (αριθ. Πρωτ. της  αρµόδιας Υπηρεσίας  µας )  επιστολή  του  Εµπορικού  

Συλλόγου  ΚΩ , µε  ηµεροµηνία  1-2-2019 , σχετικά  µε  την  παράταση  ωραρίου λειτουργίας  των  
καταστηµάτων  στη  νήσο  Κω. 

γ) την  µε  αριθ. Πρωτ.  2303/4-2-2019   επιστολή  του  Εµπορικού  Συλλόγου  Ρόδου  σχετικές  µε  το  θέµα  της  
παράτασης  λειτουργίας  των  καταστηµάτων. 
δ) την  µε  αριθ. Πρωτ.  1135/13-2-2019   επιστολή  της  Οµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας 
∆ωδ/σου. 

ε) Την  µε  αριθ. Πρωτ. 68810/29-6-2016  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονοµίας , Ανάπτυξης  και  Τουρισµού  

µε  θέµα  << Παράταση   ενιαίου  πλαισίου  ωραρίου  λειτουργίας  καταστηµάτων >>. 

στ) Την   απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  ∆ωδεκανήσου   σχετικά  µε  την  λειτουργία  των  καταστηµάτων   
τις  Κυριακές  στο  Νοµό  ∆ωδεκανήσου  από 1/4   έως   31/10  εκάστου  έτους  (ΦΕΚ   4848/29-12-2017/τεύχος  
Β) 

  Προτείνουµε:   
Α) για  όλες  τις  ΠΕ  ∆ωδεκανήσου (πλην της  νήσου  ΚΩ) 

Την  παράταση λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους, για  τις ηµέρες  από  ∆ευτέρα  έως  και  Σάββατο  

έως  τις  24.00  µµ. για  το  διάστηµα  από  1/4/2019   έως  31/10/2019 

Επίσης  προτείνουµε   την    παράταση λειτουργίας  των  καταστηµάτων   τις Κυριακές ,όπως  αυτά  αναλυτικά  

αναφέρονται  στην  απόφαση οικ.  350/22-12-2017(ΦΕΚ   4848/29-12-2017/τεύχος  Β)   του  Αντιπεριφερειάρχη  

∆ωδεκανήσου   από    8.00   πµ    έως  24.00  µµ   για  το  διάστηµα  από  1/4/2019   έως  31/10/2019  

Β) Για  την  νήσο   ΚΩ   προτείνουµε:   
 Την παράταση λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους, για  τις ηµέρες  από  ∆ευτέρα  έως  και  Σάββατο  

έως  τις  02.00  πµ. για  το  διάστηµα  από  1/4/2019   έως  31/10/2019. 

Επίσης προτείνουµε την  παράταση λειτουργίας  των  καταστηµάτων   τις Κυριακές , όπως  αυτά  αναλυτικά  

αναφέρονται  στην  απόφαση οικ.  350/22-12-2017(ΦΕΚ   4848/29-12-2017/τεύχος  Β)  του  Αντιπεριφερειάρχη  

∆ωδεκανήσου   από    8.00   πµ    έως  02.00  πµ   για  το  διάστηµα  από  1/4/2019   έως  31/10/2019.  

Από  τα  παραπάνω  εξαιρούνται  και  παραµένουν  κλειστά: 
Tα καταστήµατα λιανικού εµπορίου (Υπεραγορές) που εµπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1. του ν. 
3377/2005 όπως ισχύει . 
 

Για   το  απασχολούµενο  προσωπικό   ισχύουν   οι κείµενες   διατάξεις  της  εργατικής  Νοµοθεσίας . 
 

Σηµείωση:  

 Επισηµαίνουµε  ότι  για  την  παραπάνω  εισήγηση  ελήφθη  υπόψη  η   από   14-2-2019 , συνεδρίαση µε θέµα: 

«Έκφραση γνώµης επί της παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστηµάτων τουριστικών περιοχών κατά τους 
θερινούς µήνες για το έτος 2019». 

ΑΔΑ: Ω85Χ7ΛΞ-Ο7Ν



 

 

 Στην συνέχεια ο  Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου, εισηγήθηκε στο 

σώµα την  Παράταση του  ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους του Νοµού 

Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 

(ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A )»  

:  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ισχύουσα νοµοθεσία και ιδιαίτερα ότι: 

1)1)1)1) Σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του νόµου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') 

ορίζεται ότι: «Καθιερώνεται,  σε εθνική κλίµακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους, µε 

εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 

A )».  

2)2)2)2) Σύµφωνα µε την παρ. 3β του άρθρου 16 του νόµου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α') το δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του νόµου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') αντικαταστάθηκε ως έξης: « Το ανωτέρω 

πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθηµερινές ηµέρες  µέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο µέχρι την 20:00 ώρα  και την 

Κυριακή  από ώρα 11:00 έως  ώρα 20:00. 

3)3)3)3) Σύµφωνα δε  µε την παρ. 3β του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 ισχύει ότι  «Με την επιφύλαξη των ειδικώς 

οριζοµένων για τα καταστήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (Α 101) και στο άρθρο 14 του ν. 

2194/1994 (Α`34), κατά τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές, σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 , του Ν.4177/2013 , εφαρµόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του 

ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α` 202) (δηλ από ώρα 11:00 έως  ώρα 

20:00) 

4)4)4)4) Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του νόµου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') ορίζεται ότι: «Το πλαίσιο ωραρίου 

της προηγούµενης παραγράφου (δηλ του ενιαίου πλαίσιου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους, µε εξαίρεση αυτά 

που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α`) ) ,  µπορεί, ανάλογα 

µε τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το 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 ενδιαφερόµενων 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.». 

5)5)5)5) Σύµφωνα δε µε το άρθρο 13 του νόµου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') ορίζεται 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» 

6)6)6)6) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ∆, εδάφιο 10 του νόµου 3852/2010(ΦΕΚ 

202/Α') στις αρµοδιότητες των Περιφερειών ορίζεται ότι: «Η παράταση, µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, 

του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους.». 

7)7)7)7) Και τέλος σύµφωνα µε τις οδηγίες του µε αρ. πρωτ. 68810/29-06-2016 εγγράφου του 

Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού -  Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή , µε θέµα «Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστηµάτων»  

 

 προχωρήσαµε, όπως προβλέπεται, µε το αρ. πρωτ. Οικ. 503/13-02-2019 έγγραφο µας, ζητώντας 

από τους αρµόδιους φορείς εργοδοτών και εργαζοµένων (επικουρικά και από ∆ήµους καθώς σε αρκετά 

νησιά δεν υπάρχουν σχετικές οργανώσεις και οι ∆ήµοι έχουν εικόνα και επαφή µε το σύνολο εργαζοµένων 

και εργοδοτών συνήθως )  να διατυπώσουν τις απόψεις τους, και σχετικά µε την παράταση του ενιαίου 
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πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους, µε εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο 

άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994. (Σηµειώνεται ότι οι απόψεις 

αυτές των φορέων  δεν είναι δεσµευτικές αλλά επικουρικές στην λήψη απόφασης από το Περιφερειακό 

Συµβούλιο , ώστε να έχουν και την εικόνα των φορέων) .  

Μέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία  απάντησαν οι παρακάτω φορείς: 

1. Ο Σύνδεσµος  Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών  Μήλου µε το υπ’ αριθµ 10/2019 έγγραφό του   

κατέθεσε   πρόταση την οποία επικουρικά  υιοθέτησε Ο ∆ήµος Μήλου  µε την  υπ’ αριθµ  

31/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που µας κοινοποιήθηκε 

2. Ο Σύλλογος Επαγγελµατιών και Εµπόρων Σίφνου µε το υπ’ αριθµ 2/15-02-2019 έγγραφό του   

κατέθεσε   πρόταση την οποία επικουρικά  υιοθέτησε Ο ∆ήµος Σίφνου µε την απόφαση  

∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ 21/2019 που µας κοινοποιήθηκε  

3. Ο Εµποροεπαγγελµατικός Σύλλογος Θήρας την πρόταση του οποίου επικουρικά  υιοθέτησε Ο 

∆ήµος Θήρας  µε το υπ. αριθ. 1627/06-03-2019 έγγραφο του που µας κοινοποιήθηκε   

4. Ο Εµποροεπαγγελµατικός και Βιοτεχνικός  Σύλλογος Τήνου   µε το υπ. αριθ. 52/25-02-2019 

έγγραφο του που µας κοινοποιήθηκε   

5. Ο ∆ήµος Κιµώλου  µε την  υπ. αριθ. 1/2019 απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που µας 

κοινοποιήθηκε  

6. Ο ∆ήµος Ιητών   µε την  υπ. αριθ. 34/2019 απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που µας 

κοινοποιήθηκε  

 

Σηµειώνουµε επίσης ότι : 

1. Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Κυκλάδων δεν έστειλε απάντηση στο αρ. πρωτ. Οικ. 503/13-02-2019  

έγγραφο µας.  

2. Από τα νησιά για τα οποία δεν αναφέρεται ρητά κάποιο απαντητικό έγγραφο στις προηγούµενες 

παραγράφους από τους αρµόδιους φορείς, η Υπηρεσία µας δεν έλαβε καµία απάντηση.  

3. Η εισήγησή µας -σύµφωνα µε τον Νόµο- επαναλαµβάνουµε δεν αφορά, σε παρέµβαση στο  ωράριο  

καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 

του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ) το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών 

για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές (και των αργιών ειδικά για τις τουριστικές περιοχές όπως 

νόµιµα έχουν οριστεί). 

 

Πληροφοριακά αναφέρουµε ότι µε βάση π.χ. τον Ν.1892/1990 όπως ισχύει : «Η λειτουργία των, κατά 

το άρθρο 1 του ν.δ. 1037/1971 "Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και εργασίας του 

προσωπικού αυτών, καταστηµάτων είναι ελεύθερη, καθ` όλες τις ώρες και τις ηµέρες της 

εβδοµάδας, πλην της Κυριακής και των ηµερών αργίας» 
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Επίσης ενηµερώνουµε ότι µε βάση τον Ν.1892/1990 για τις τουριστικές περιοχές που έχουν 

καθοριστεί για τον Νοµό  Κυκλάδων, ιδιαίτερα για τις Κυριακές και τις Αργίες σε ισχύ είναι η 

απόφαση Αριθµ. 24561/594/16-05-2011 (ΦΕΚ 1276 Β 2011) µε θέµα «Κατ’ εξαίρεση λειτουργία 

καταστηµάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση την Κυριακή και τις ηµέρες αργίας στο νοµό 

Κυκλάδων», στην οποία αναφέρεται ότι «Επιτρέπουµε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία (προαιρετικά) 

την Κυριακή και τις ηµέρες αργίας και από ώρα 08.00 έως και 24.00 των καταστηµάτων που 

εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, ….κατά τη θερινή περίοδο λειτουργίας τους, δηλ. από την 1η 

Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου για τα νησιά Αµοργός, Αντίπαρος, Θήρα, Ίος, Κέα, Κύθνος, 

Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σέριφος, Σίφνος, Σύρος και Τήνος του νοµού Κυκλάδων». 

Επίσης πληροφοριακά αναφέρουµε ότι µε βάση τον Ν.1892/1990: 

«Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας η λειτουργία των πρατηρίων υγρών 

καυσίµων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, µπάρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών 

καταστηµάτων, ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξοµοιουµένων καταστηµάτων, φωτογραφείων, 

στιλβωτηρίων και αµιγών καταστηµάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 

12 του Ν.4242/2014, ΦΕΚ Α 50/28.2.2014, Ειδικά για τους τουριστικούς τόπους και τους τόπους 

παραθεριστικής κατοικίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, επιτρέπεται η λειτουργία και των αρτοποιείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων και 

οπωροπωλείων.» 

 

Επίσης σύµφωνα µε τον Ν.3734/2009: Άρθρο 42 (Ωράριο καταστηµάτων εµφιαλωµένων ποτών) ισχύει 

«Τα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστηµάτων εµφιαλωµένων ποτών (ΚΑΒΕΣ) ρυθµίζονται κατά το 

άρθρο 1 της κοινής απόφασης 1169/3.2.1994 των Υπουργών Εργασίας και ∆ηµόσιας Τάξης, όπως 

αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α`) στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Άρθρο 1» 

 1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, λεσχών, ταβερνών, εστιατορίων, µπαρ, 

καφετεριών, αναψυκτηρίων, µαγειρείων, ζαχαροπλαστείων, πιτσαριών, καφενείων, 

γαλακτοπωλείων, κυλικείων και λοιπών συναφών καταστηµάτων εστιάσεως και προσφοράς, για 

άµεση εντός αυτών κατανάλωση, αναψυκτικών και οινοπνευµατωδών ποτών, καθορίζονται ως εξής: 

  α. Τις ηµέρες Κυριακή έως και Πέµπτη. 

  (1) Μέχρι 02.00 ώρα της εποµένης ηµέρας, κατά το χρονικό διάστηµα από1ης Οκτωβρίου έως 31ης 

Μαρτίου. 

  (2) Μέχρι 2.30 ώρα της εποµένης ηµέρας, κατά το χρονικό διάστηµα από1ης Απριλίου έως 30ής 

Σεπτεµβρίου. 

  β. Κάθε Παρασκευή µέχρι 03.00 ώρα της εποµένης, για όλο το έτος. 

  γ. Κάθε Σάββατο καθώς και τις παραµονές των επισήµων αργιών µέχρι03.30` ώρα της εποµένης ηµέρας, 

για όλο το έτος. 
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  δ. Στις ανωτέρω (α), (β) και (γ) περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 

06.00 ώρα. 

  ε. Χωρίς χρονικό περιορισµό την παραµονή και την ηµέρα των Χριστουγέννων, την παραµονή της 

Πρωτοχρονιάς, την Τσικνοπέµπτη, τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα του Τριωδίου, την παραµονή και 

ηµέρα εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου, όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια 

τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγυριών. 

2. Κατ` εξαίρεση των καθοριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς 

χρονικό περιορισµό: 

  α. Τα εστιατόρια, ταβέρνες, κυλικεία ή καφενεία που βρίσκονται µέσα σε χώρους λιµένων, αερολιµένων, 

σιδηροδροµικών σταθµών, σταθµών υπεραστικών λεωφορείων, σε οργανωµένες µόνιµες αγορές 

συγκέντρωσης και διάθεσης προϊόντων (µόνιµες λαχαναγορές κ.λπ.) και στα πρατήρια υγρών καυσίµων 

των εθνικών δρόµων, όταν και όσο αυτά διανυκτερεύουν. 

  β. Τα καταστήµατα που παρασκευάζουν και προσφέρουν αποκλειστικά ποτά. 

  γ. Στα ανωτέρω καταστήµατα των εδαφίων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται η 

προσφορά οινοπνευµατωδών ποτών και η λειτουργία µουσικής µετά από τις ώρες που για κάθε ηµέρα 

καθορίζονται από τα εδάφια (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

  3. ∆εν αποτελεί παράβαση των διατάξεων της παρούσας η καθυστέρηση λήξης της λειτουργίας επί 

20λεπτο προς αποχώρηση των πελατών». 

 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω 

Εισηγούµεθα 

Για τα νησιά του Νοµού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -πλην των νησιών που αναφέρονται στις 

επόµενες παραγράφους για τα οποία εισηγούµαστε κατά περίπτωση - την   παράταση µέχρι τις 24:00 (για τις 
καθηµερινές και το Σάββατο) του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους (µε 

εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο 

άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών 

για τις καθηµερινές αλλά και τα Σάββατα και  τις  Κυριακές) , για το διάστηµα από 22-03-2019 (ηµεροµηνία 

πραγµατοποίησης του Περιφερειακού Συµβουλίου)  έως  31/10/2019,  

 

Για την Θήρα προτείνουµε για την περίοδο από 22/03/2019 έως 31/10/2019 την παράταση του ενιαίου 

πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους  (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το 

ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , 

έως τις 02:00 π.µ. (για τις καθηµερινές και το Σάββατο),   λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

την θέση του Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου Θήρας, που υιοθέτησε και ο ∆ήµος Θήρας). Για τις Κυριακές 

στην Θήρα εισηγούµαστε για την περίοδο από 22/03/2019 έως 31/10/2019  την παράταση του ενιαίου 

πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους  για τα εµπορικά καταστήµατα  (µε εξαίρεση 

αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του 

Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις 
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καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , από τις 07:30 έως τις 02:00 π.µ. (πρωί ∆ευτέρας)  λαµβάνοντας υπ’ όψη 

τις ισχύουσες διατάξεις και την θέση του Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου Θήρας, που υιοθέτησε και ο ∆ήµος 
Θήρας).   

 

Για την Ίο προτείνουµε για την περίοδο από 22/03/2019 έως 31/10/2019 την παράταση του ενιαίου πλαισίου 

ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους  (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των 

οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , έως τις 

01:30 π.µ. (για τις καθηµερινές και το Σάββατο),   λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την 
θέση του ∆ήµου Ιητών ). Για τις Κυριακές στην Ίο  εισηγούµαστε για την περίοδο από 22/03/2019 έως 

31/10/2019  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους  για τα 

εµπορικά καταστήµατα  (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 

1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται 

από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , από τις 08:30 έως τις  01:30 

π.µ. (πρωί ∆ευτέρας) λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του ∆ήµου Ιητών. 

 

Προτείνουµε  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους της 
Νάξου (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) 

και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές),  έως τις 02:00 π.µ, (για τις καθηµερινές και το 
Σάββατο), από 22/03/2019 έως 31/10/2019, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και την 

περυσινή απόφαση µε Α∆Α 732Ο7ΛΞ-Π4Λ  του Περιφερειακού Συµβουλίου  και τις µη αντιδράσεις επί αυτής 
που βασίστηκε στην προπέρσινη εισήγηση του Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου Νάξου καθώς πέρυσι και 

εφέτος δεν κατατέθηκε σχετική νεότερη εισήγηση από τον Σύλλογο ή και Σϋλλογο εργαζοµένων .  

Οµοίως προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους της 

Μυκόνου, (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 

Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές)  έως τις 02:00 π.µ, (για τις καθηµερινές και το 
Σάββατο), από 22/03/2019 έως 31/10/2019, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την περσινή µε 
Α∆Α 732Ο7ΛΞ-Π4Λ  του Περιφερειακού Συµβουλίου  και τις µη αντιδράσεις επί αυτής, της Ένωσης Εµπορο-

Επαγγελµατοβιοτεχνών Μυκόνου, καθώς εφέτος δεν κατατέθηκε σχετική νεότερη εισήγηση από τον Σύλλογο ή 

τον ∆ήµο.  

Οµοίως προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους της 

Σίφνου   (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) 

και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές), έως τις 02:00 π.µ, από 01/04/2019 έως 31/10/2019, 

(για τις καθηµερινές και το Σάββατο) λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις σε συνδυασµό µε τις 
προτάσεις που ήταν ικανές να γίνουν δεκτές  από την εισήγηση του Συλλόγου Επαγγελµατιών και Εµπόρων της 

Σίφνου και  την οποία  επικουρικά στήριξε  και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του νησιού. Ειδικά για τα 

καταστήµατα τροφίµων της Σίφνου η παράταση λειτουργίας για τις καθηµερινές και το Σάββατο 
προτείνουµε λόγω  συµφωνίας Συλλόγου και ∆ήµου να  είναι έως τις 24:00 από 01/04/2019 έως 31/10/2019  

 

Οµοίως προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους της 
Κιµώλου   έως τις 24.00 από 01/07/2019 έως 31/08/2019 (για τις καθηµερινές και το Σάββατο) λαµβάνοντας 
υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την απόφαση 1/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του νησιού (µε εξαίρεση 

αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του 

Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις 

καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές Οµοίως προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας 
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των καταστηµάτων κάθε είδους της Κιµώλου (για τις Κυριακές) µε έναρξη λειτουργίας τις  10:00    από 
01/07/2019 έως 31/08/2019 κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης –πρότασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (µε 

εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο 

άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών 
για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές 

Οµοίως προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους της 
Τήνου   έως τις 02.00 από 23/03/2019 έως 31/10/2019 (για τις καθηµερινές και το Σάββατο) λαµβάνοντας υπ’ 

όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του Εµποροεπαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου(µε 

εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο 

άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών 

για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές). Για τις Κυριακές στην Τήνο  εισηγούµαστε για την περίοδο από 

22/03/2019 έως 31/10/2019  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε 
είδους  για τα εµπορικά καταστήµατα  (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 

του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, 
καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , έως τις 02:00 π.µ. 

(πρωί ∆ευτέρας) λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του Εµποροεπαγγελµατικού 

και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου Εµποροεπαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου. 

 

Για τη νήσο Μήλο προτείνουµε την παράταση λειτουργίας του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των 

καταστηµάτων κάθε είδους µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων , καθορίζεται 

από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) µέχρι τις 24:00 για την περίοδο 
από 01/06/2018 έως 30/09/2018 (για τις καθηµερινές και το Σάββατο) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την θέση του Συνδέσµου Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών 

Μηλου  που υιοθέτησε και ο ∆ήµος Μήλου) Για τις Κυριακές στην Μήλο  εισηγούµαστε για την περίοδο από 

01/06/2019 έως 30/09/2019  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων 
κάθε είδους  για τα εµπορικά καταστήµατα  στις τουριστικές περιοχές Αδάµαντα Μήλου , Πλάκα και Πολλώνια  

(µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο 

άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών 

για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , από τις 08:00 έως τις 24:00 π.µ. λαµβάνοντας υπ’ όψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση Συνδέσµου Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Μηλου  που υιοθέτησε και ο 

∆ήµος Μήλου  

 

Κατά τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές, εφαρµόζεται ως βάση αναφοράς 
για όλα τα νησιά  , το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 12 του ν.3377/2005 (Α` 202). Ισχύει δηλαδή ότι το πλαίσιο του ωραρίου την Κυριακή για τα 

εµπορικά καταστήµατα ,είναι από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Σε όσα νησιά βέβαια  στις προηγούµενες 
παραγράφους,  αναφερόµασταν σε  επέκταση του ωραρίου αυτού για Την λειτουργία των Εµπορικών 

καταστηµάτων τους , να   εφαρµόζεται το ωράριο  που εισηγηθήκαµε .  

Αναφορικά τώρα µε την προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων και άλλες 
Κυριακές πλην των ρητά οριζόµενων Κυριακών στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013, ισχύει η υπ. αριθ. οικ. 

4531/31-12-2018 Απόφαση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Π.Ε ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (ΦΕΚ 

6209/Β/31-12-2018). Σηµειώνουµε ότι συµπληρωµατικά µε την υπ. αριθ. οικ. 4531/31-12-2018 Απόφαση του 

Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Π.Ε ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ έχει υπογραφεί και σταλεί προς 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ µε ΚΑ∆ 11548 η µε αριθ. οικ. 633/25-02-2019 µε θέµα την Τροποποίηση της 
Απόφασης µε αριθ. πρωτ. οικ. 4531/31-12-2018 (ΦΕΚ Β 6209/31-12-2018) «Προαιρετική λειτουργία 

εµπορικών καταστηµάτων στον Νοµό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και 
άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφεροµένων στις παραγράφους 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013» 
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Η προηγούµενη απόφαση εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τις παρούσες εισηγήσεις αλλά  και  µε την 
απόφαση Αριθµ. 24561/594/16-05-2011 (ΦΕΚ 1276 Β 2011) µε θέµα «Κατ’ εξαίρεση λειτουργία 

καταστηµάτων (εµπορικών καταστηµάτων, καταστηµάτων τροφίµων κ.τ.λ) που εξυπηρετούν την 
τουριστική κίνηση την Κυριακή και τις ηµέρες αργίας στο Νοµό Κυκλάδων» .  

  

 Εισηγούµαστε   τέλος την εξαίρεση των καταστηµάτων που εµπίπτουν στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 

3377/2005 (Υπεραγορών λιανικού εµπορίου)  και δραστηριοποιούνται στα νησιά  του  Νοµού  των 

Κυκλάδων από την  παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους 
κατά την περίοδο (από 22-03-2019 έως 31-10-2019 λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες  
των τοπικών  οικονοµιών που διαµορφώνονται στα νησιά .  

 Για το απασχολούµενο προσωπικό ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόµενα στην κείµενη  

εργατική νοµοθεσία.  

 

Η όποια απόφαση  του Περιφερειακού επί της εισήγησης δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο και Τοπικό Τύπο  

 Σας ενηµερώνουµε τέλος ότι οι εισηγήσεις των αρµόδιων φορέων βρίσκονται στην Υπηρεσία µας για 

οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. 

 

 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

Α. Για τις ΠΕ ∆ωδεκανήσου 
 

1) Για  όλες  τις  ΠΕ  ∆ωδεκανήσου (πλην της  νήσου  ΚΩ) 

Την  παράταση λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους, για  τις ηµέρες  από  ∆ευτέρα  έως  και  Σάββατο  

έως  τις  24.00  µµ. για  το  διάστηµα  από  1/4/2019   έως  31/10/2019 

Την    παράταση λειτουργίας  των  καταστηµάτων   τις Κυριακές, όπως  αυτά  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  
απόφαση οικ.  350/22-12-2017(ΦΕΚ   4848/29-12-2017/τεύχος  Β)   του  Αντιπεριφερειάρχη  ∆ωδεκανήσου   από    

08:00   πµ    έως  24:00  µµ   για  το  διάστηµα  από  1/4/2019   έως  31/10/2019  

2) Για  την  νήσο   ΚΩ    

 Την παράταση λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους, για  τις ηµέρες  από  ∆ευτέρα  έως  και  Σάββατο  

έως  τις  02:00  πµ. για  το  διάστηµα  από  1/4/2019   έως  31/10/2019. 

Την  παράταση λειτουργίας  των  καταστηµάτων   τις Κυριακές , όπως  αυτά  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  
απόφαση οικ.  350/22-12-2017(ΦΕΚ   4848/29-12-2017/τεύχος  Β)  του  Αντιπεριφερειάρχη  ∆ωδεκανήσου   από    

08:00   πµ    έως  02.00  πµ   για  το  διάστηµα  από  1/4/2019   έως  31/10/2019.  

Από  τα  παραπάνω  εξαιρούνται  και  παραµένουν  κλειστά: 
Tα καταστήµατα λιανικού εµπορίου (Υπεραγορές) που εµπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1. του ν. 
3377/2005 όπως ισχύει . 
 

Για   το  απασχολούµενο  προσωπικό   ισχύουν   οι κείµενες   διατάξεις  της  εργατικής  Νοµοθεσίας . 
 

Β. Για τις ΠΕ Κυκλάδων 
 

Για τα νησιά του Νοµού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -πλην των νησιών που αναφέρονται στις 

επόµενες παραγράφους για τα οποία αναφέρονται παρακάτω   κατά περίπτωση , αποφασίζει  την   παράταση 

µέχρι τις 24:00 (για τις καθηµερινές και το Σάββατο) του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των 

καταστηµάτων κάθε είδους (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 

1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται 
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από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τα Σάββατα και  τις  Κυριακές) , για το διάστηµα 

από 22-03-2019 (ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του Περιφερειακού Συµβουλίου)  έως 31/10/2019,  

Για την Θήρα αποφασίζει  για την περίοδο από 22/03/2019 έως 31/10/2019 την παράταση του ενιαίου πλαισίου 

ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους  (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των 

οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , έως τις 
02:00 π.µ. (για τις καθηµερινές και το Σάββατο),   λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την θέση 

του Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου Θήρας, που υιοθέτησε και ο ∆ήµος Θήρας). Για τις Κυριακές στην Θήρα 

αποφασίζει  για την περίοδο από 22/03/2019 έως 31/10/2019  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους  για τα εµπορικά καταστήµατα  (µε εξαίρεση αυτών των 

καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 

2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις 
καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , από τις 07:30 έως τις 02:00 π.µ. (πρωί ∆ευτέρας)  λαµβάνοντας υπ’ όψη 

τις ισχύουσες διατάξεις και την θέση του Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου Θήρας, που υιοθέτησε και ο ∆ήµος 

Θήρας).   

Για την Ίο αποφασίζει  για την περίοδο από 22/03/2019 έως 31/10/2019 την παράταση του ενιαίου πλαισίου 

ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους  (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται 

στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των 

οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , έως τις 
01:30 π.µ. (για τις καθηµερινές και το Σάββατο),   λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την θέση 

του ∆ήµου Ιητών ). Για τις Κυριακές στην Ίο  αποφασίζει  για την περίοδο από 22/03/2019 έως 31/10/2019  

την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους  για τα εµπορικά 

καταστήµατα  (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 

101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , από τις 08:30 έως τις  01:30 π.µ. (πρωί ∆ευτέρας) 
λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του ∆ήµου Ιητών. 

Αποφασίζει την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους της Νάξου 

(µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο 

άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών 

για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές),  έως τις 02:00 π.µ, (για τις καθηµερινές και το Σάββατο), από 

22/03/2019 έως 31/10/2019, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και την περυσινή απόφαση µε 
Α∆Α 732Ο7ΛΞ-Π4Λ  του Περιφερειακού Συµβουλίου  και τις µη αντιδράσεις επί αυτής που βασίστηκε στην 

προπέρσινη εισήγηση του Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου Νάξου καθώς πέρυσι και εφέτος δεν κατατέθηκε 

σχετική νεότερη εισήγηση από τον Σύλλογο ή και Σϋλλογο εργαζοµένων .  

 

Οµοίως αποφασίζει  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους 

της Μυκόνου, (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 

101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές)  έως τις 02:00 π.µ, (για τις καθηµερινές και το 
Σάββατο), από 22/03/2019 έως 31/10/2019, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την περσινή µε 

Α∆Α 732Ο7ΛΞ-Π4Λ  του Περιφερειακού Συµβουλίου  και τις µη αντιδράσεις επί αυτής, της Ένωσης Εµπορο-

Επαγγελµατοβιοτεχνών Μυκόνου, καθώς εφέτος δεν κατατέθηκε σχετική νεότερη εισήγηση από τον Σύλλογο ή 

τον ∆ήµο.  

Οµοίως αποφασίζει  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους της 

Σίφνου   (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) 

και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές), έως τις 02:00 π.µ, από 01/04/2019 έως 31/10/2019, 

(για τις καθηµερινές και το Σάββατο) λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις σε συνδυασµό µε τις 

προτάσεις που ήταν ικανές να γίνουν δεκτές  από την εισήγηση του Συλλόγου Επαγγελµατιών και Εµπόρων της 
Σίφνου και  την οποία  επικουρικά στήριξε  και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του νησιού. Ειδικά για τα καταστήµατα 
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τροφίµων της Σίφνου η παράταση λειτουργίας για τις καθηµερινές και το Σάββατο αποφασίζει  λόγω  

συµφωνίας Συλλόγου και ∆ήµου να  είναι έως τις 24:00 από 01/04/2019 έως 31/10/2019  

Οµοίως αποφασίζει  την  παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους της 

Κιµώλου   έως τις 24.00 από 01/07/2019 έως 31/08/2019 (για τις καθηµερινές και το Σάββατο) λαµβάνοντας 
υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την απόφαση 1/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του νησιού (µε εξαίρεση 

αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του 

Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις 
καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές Οµοίως αποφασίζει  την  παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας 

των καταστηµάτων κάθε είδους της Κιµώλου (για τις Κυριακές) µε έναρξη λειτουργίας τις  10:00    από 
01/07/2019 έως 31/08/2019 κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης –πρότασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (µε 

εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο 

άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών 
για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές). 

Οµοίως αποφασίζει  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους της 
Τήνου   έως τις 02.00 από 23/03/2019 έως 31/10/2019 (για τις καθηµερινές και το Σάββατο) λαµβάνοντας υπ’ 

όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του Εµποροεπαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου(µε 
εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο 

άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών 

για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές). Για τις Κυριακές στην Τήνο  αποφασίζει  για την περίοδο από 

22/03/2019 έως 31/10/2019  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε 

είδους  για τα εµπορικά καταστήµατα  (µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 

του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, 

καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , έως τις 02:00 π.µ. 

(πρωί ∆ευτέρας) λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του Εµποροεπαγγελµατικού 

και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου Εµποροεπαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου. 

 

Για τη νήσο Μήλο αποφασίζει  την παράταση λειτουργίας του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των 
καταστηµάτων κάθε είδους µε εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 

1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων , καθορίζεται 

από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) µέχρι τις 24:00 για την περίοδο 
από 01/06/2018 έως 30/09/2018 (για τις καθηµερινές και το Σάββατο) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την θέση του Συνδέσµου Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών 

Μηλου  που υιοθέτησε και ο ∆ήµος Μήλου) Για τις Κυριακές στην Μήλο  αποφασίζει για την περίοδο από 
01/06/2019 έως 30/09/2019  την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε 

είδους  για τα εµπορικά καταστήµατα  στις τουριστικές περιοχές Αδάµαντα Μήλου , Πλάκα και Πολλώνια  (µε 
εξαίρεση αυτών των καταστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο 

άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), το ωράριο των οποίων, καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις αυτών 

για τις καθηµερινές αλλά και τις Κυριακές) , από τις 08:00 έως τις 24:00 π.µ. λαµβάνοντας υπ’ όψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση Συνδέσµου Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Μηλου  που υιοθέτησε και ο 

∆ήµος Μήλου  

Κατά τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές, εφαρµόζεται ως βάση αναφοράς 
για όλα τα νησιά  , το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 12 του ν.3377/2005 (Α` 202). Ισχύει δηλαδή ότι το πλαίσιο του ωραρίου την Κυριακή για τα 

εµπορικά καταστήµατα ,είναι από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Σε όσα νησιά βέβαια  στις προηγούµενες 
παραγράφους,  αναφερόµασταν σε  επέκταση του ωραρίου αυτού για Την λειτουργία των Εµπορικών 
καταστηµάτων τους , θα   εφαρµόζεται το ωράριο  που εισηγηθήκαµε .  

Αναφορικά τώρα µε την προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων και άλλες 
Κυριακές πλην των ρητά οριζόµενων Κυριακών στο άρθρο 16 του Ν. 4177/2013, ισχύει η υπ. αριθ. οικ. 

4531/31-12-2018 Απόφαση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Π.Ε ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (ΦΕΚ 

6209/Β/31-12-2018). Σηµειώνουµε ότι συµπληρωµατικά µε την υπ. αριθ. οικ. 4531/31-12-2018 Απόφαση του 
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Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Π.Ε ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ έχει υπογραφεί και σταλεί προς 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ µε ΚΑ∆ 11548 η µε αριθ. οικ. 633/25-02-2019 µε θέµα την Τροποποίηση της 
Απόφασης µε αριθ. πρωτ. οικ. 4531/31-12-2018 (ΦΕΚ Β 6209/31-12-2018) «Προαιρετική λειτουργία 

εµπορικών καταστηµάτων στον Νοµό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και 

άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφεροµένων στις παραγράφους 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013» 

Η προηγούµενη απόφαση θα εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τις παρούσες εισηγήσεις αλλά  και  µε 

την απόφαση Αριθµ. 24561/594/16-05-2011 (ΦΕΚ 1276 Β 2011) µε θέµα «Κατ’ εξαίρεση λειτουργία 

καταστηµάτων (εµπορικών καταστηµάτων, καταστηµάτων τροφίµων κ.τ.λ) που εξυπηρετούν την 
τουριστική κίνηση την Κυριακή και τις ηµέρες αργίας στο Νοµό Κυκλάδων» .  

 Αποφασίζει  τέλος την εξαίρεση των καταστηµάτων που εµπίπτουν στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 

3377/2005 (Υπεραγορών λιανικού εµπορίου)  και δραστηριοποιούνται στα νησιά  του  Νοµού  των 
Κυκλάδων από την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους 
κατά την περίοδο (από 22-03-2019 έως 31-10-2019 λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες  

των τοπικών  οικονοµιών που διαµορφώνονται στα νησιά .  

 Για το απασχολούµενο προσωπικό ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόµενα στην κείµενη  

εργατική νοµοθεσία.  

Η όποια απόφαση  του Περιφερειακού επί της εισήγησης δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο και Τοπικό Τύπο.  

Οι εισηγήσεις των αρµόδιων φορέων βρίσκονται στην Υπηρεσία µας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. 
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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

                                                         

 

 

Στη Σύρο σήµερα 27-3-2019, οι πιο κάτω υπογράφουσες υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

Καραπιπέρη Μαρία και Αριστείδου Ευµορφία τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο µέρος της  Περιφέρειας, την 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου µε αριθµ. 53/2019 «Παράταση θερινού ωραρίου 

καταστηµάτων». 
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2. Ε. Αριστείδου 
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