
 1 

                                                                     Ερμούπολη 9-6-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ορθή Επανάληψη  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                (Συμπλήρωση στο αποφασιστικο μέρος) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                     

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Κυκλάδων                                                  Η Πρόεδρος  

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου            Του Περιφερειακού Συμβουλίου  

                                                                                                     

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά – Ερμούπολη,  Σύρος                       Αναστασία Δεληγιάννη - Άσπρου 

Τ.Κ. 84 100  

Τηλ: 22813-61513 

 

Συνεδρίαση 5
η
/31-3-2021 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 24/2021 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 5
0 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟ 31-3-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

 

 

Σήμερα την 31
η
 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom),  τα 

μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της αριθ. πρωτ. 32576/2307/25-3-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΘΤΧ7ΛΞ-50Ζ) πρόσκλησης  της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κας 

Αναστασίας Δεληγιάννη – Άσπρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στον κάθε 

Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του 

Περιφερειακού Συμβουλίου» (ΦΕΚΒ΄2938/17-7-2020).  

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα  :  

- το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης 

περιορισμού τις διάδοσης του», 

- την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021(ΦΕΚ Β  ́534) κ.υ.α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος 

 

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ 

      1. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 

      2. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

      3. ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

      4. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

 5. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ  

 6. ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 7. ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 8. ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) 

 9. ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

10. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 

11. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 

12. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

14. ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

15. ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2
ου

 Θέματος της Η.Δ. 

16. ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 

17. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) 

18. ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

19. ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  

20. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΑΣ 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 

21. ΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 

22. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

23. ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 

24. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

25. ΡΟΚΟΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΡΟΔΟΥ 

26. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) 

27. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 

28. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

29. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 

30. ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

31. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

32. ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

34. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

35. ΚΑΒΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ  

36. ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 9
ου

 Θέματος της Η.Δ. 

37. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

38. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   

39. ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

40. ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   

41. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  

42. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

43. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2
ου

 Θέματος της Η.Δ. 

44. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 

45. ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

46. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

47. ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 

48. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ –ΑΣΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 

1. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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             Χρέη υπηρεσιακής Γραμματείας, άσκησε η Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων 

Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Καραπιπέρη Μαρία.  

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση στο σώμα το  5
Ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  

 

ΘΕΜΑ 5
Ο
 : Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, των ΠΕ 

Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 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 ) 

 

Ακολούθως η Πρόεδρος έδωσε τον στον κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, Έπαρχο ΠΕ Κέας – Κύθνου, 

Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Εμπορίου Κυκλάδων,  ο οποίος εισηγήθηκε στο Σώμα τα εξής: 

 

Παράταση 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 για το διάστημα από 31-03-2021 (ημερομηνία 

πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως  την 31/12/2021)»  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα ότι: 

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) 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)  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 πλαισίου 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.» 

4) 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» 

5) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. Δ, 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». 

6) 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. 

286/12-02-2021 έγγραφο μας, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς εργοδοτών και εργαζομένων (επικουρικά και από 
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Δήμους καθώς σε αρκετά νησιά δεν υπάρχουν σχετικές οργανώσεις και οι Δήμοι έχουν εικόνα και επαφή με το σύνολο 

εργαζομένων και εργοδοτών συνήθως) να διατυπώσουν τις απόψεις τους, και σχετικά με την παράταση του ενιαίου 

πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του N. 

1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του N. 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’ αριθ. 5/2021 έγγραφό που μας 

κοινοποιήθηκε.   

2. Ο Δήμος Μυκόνου με το υπ. αριθ. 3557/02-03-2021 έγγραφο του που μας κοινοποιήθηκε έλαβε 

την σχετική απόφαση υπ’ αριθ. 19/2021.   

3. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών και Εμπόρων Σίφνου με το υπ’ αριθ. 1/08-03-2021 έγγραφό του που 

μας κοινοποιήθηκε.   

4. Ο Εμποροεπαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου με το υπ. αριθ. 12/17-02-2021 

έγγραφο του που μας κοινοποιήθηκε.   

5. Ο Δήμος Κέας  με την  υπ. αριθ. 200/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μας 

κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 490/19-02-2021 έγγραφό του.  

6. Ο Δήμος Ιητών με την  υπ. αριθ. 3/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μας 

κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 512/17-02-2021 έγγραφό του.  

7. Ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου με το υπ. αριθ. 4112  έγγραφό του που μας κοινοποιήθηκε.   

8. Ο Δήμος Αμοργού με το υπ. αριθ. 983/02-03-2021 έγγραφο του που μας κοινοποιήθηκε έλαβε την 

σχετική απόφαση υπ’ αριθ. 19/26-02-2021.   

9. Ο Δήμος Άνδρου με την υπ. αριθ. 13/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μας 

κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 2191/25-02-2021 έγγραφο του.  

10. Ο Δήμος Θήρας με το υπ. αριθ. 1727/17-02-2021 έγγραφο του που μας κοινοποιήθηκε.  

11. Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου με το υπ. αριθ. 1448/19-02-2021 έγγραφο του που 

μας κοινοποιήθηκε.   

12. Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου με έγγραφό του που μας κοινοποιήθηκε  

13. Έγγραφο 19 επιτηδευματιών επιχειρηματιών της Αντιπάρου που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο 

ένδυσης , Υπόδησης , αξεσουάρ και κοσμημάτων . 

 

Σημειώνουμε επίσης ότι : 

1. Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Κυκλάδων δεν έστειλε απάντηση στο αρ. πρωτ. Οικ. 286/12-02-2021 

έγγραφο μας.  

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

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

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 

../../../../../Users/Users/Users/kostasmourselas/AppData/Local/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/Ν%201892%201990%20άρθρο42%20nomos%2005-04-2017.doc
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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» 

 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 αριθ. 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, όπως εμπορικά, καταστήματα τροφίμων 

κ.λπ. 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». 

 Επιπροσθέτως, 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, μπαρ, 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) όπως ισχύει, «Τα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων εμφιαλωμένων ποτών 

(ΚΑΒΕΣ) ρυθμίζονται κατά το άρθρο 1 της κοινής Υπουργικής απόφασης 1169/3.2.1994 των 

Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας 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: 

javascript:open_artl('9','42')
javascript:open_artl('9','42')
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../../../../../Users/Users/Users/kostasmourselas/AppData/Local/Temp/ν.2194%201994%20-%20αρθρ%2014%20-Καθορισμός%20χρονικών%20ορίων%20λειτουργίας%20κέντρων%20διασκεδάσεως%20και%20συναφών%20καταστημάτων.doc
../../../../../Users/Users/Users/kostasmourselas/AppData/Local/Temp/ν.2194%201994%20-%20αρθρ%2014%20-Καθορισμός%20χρονικών%20ορίων%20λειτουργίας%20κέντρων%20διασκεδάσεως%20και%20συναφών%20καταστημάτων.doc
ΑΔΑ: 9ΚΡΜ7ΛΞ-0ΩΜ



 7 

  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 μέχρι 03.30` ώρα της επομένης 

ημέρας, για όλο το έτος. 

  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. Δεν 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 διαφοροποιήσεις, 

για το διάστημα από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 

31/10/2021, την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους (με 
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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) μέχρι τις 24:00 (για καθημερινές, Σάββατο 

και για τις Κυριακές – εννοείται των καταστημάτων που επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες 

Κυριακές- σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές  Κανονιστικές αποφάσεις).  

Για την Σύρο προτείνουμε μόνο για τα Σάββατα της περιόδου από 01-11-2021 έως 31/12/2021, 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 21:00.  

Επίσης προτείνουμε για το διάστημα από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, 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 τα Σάββατα και τις Κυριακές) μέχρι τις 24:00 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – εννοείται των καταστημάτων που επιτρέπεται η λειτουργία 

τους συγκεκριμένες Κυριακές- σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές  Κανονιστικές αποφάσεις 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου. 

 Για την Θήρα προτείνουμε για την από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, 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. της επόμενης 

ημέρας (για τις καθημερινές, το Σάββατο και Κυριακές -εννοείται των καταστημάτων που επιτρέπεται η 

λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές-  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές 

αποφάσεις),  λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και την περυσινή απόφαση με ΑΔΑ 

Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις μη αντιδράσεις επί αυτής που βασίστηκε στην ΠΡΟ-

περυσινή εισήγηση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας καθώς εφέτος δεν κατατέθηκε σχετική 

νεότερη εισήγηση από τον Εργοδοτικό Σύλλογο ή και Σύλλογο εργαζομένων, ενώ ο Δήμος Θήρας ζήτησε να 

παραμείνει το ίδιο ωράριο με πέρυσι. 

Για τις Κυριακές για τις οποίες επιτρέπεται στην Θήρα να λειτουργούν τα Εμπορικά Καταστήματα 

εισηγούμαστε για την περίοδο από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

έως 31/10/2021, την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών  καταστημάτων από 

τις 07:30 έως τις 02:00 π.μ. (πρωί Δευτέρας)  με βάση και την περυσινή απόφαση με ΑΔΑ Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και τις μη αντιδράσεις επί αυτής που βασίστηκε στην Προ-περυσινή εισήγηση του 

Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας καθώς εφέτος δεν κατατέθηκε σχετική νεότερη εισήγηση από τον 

Σύλλογο ή και Σύλλογο εργαζομένων, ενώ ο Δήμος Θήρας ζήτησε να παραμείνει το ίδιο ωράριο με πέρυσι. 
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 Για την Μύκονο προτείνουμε για την περίοδο από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021 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 03:00 π.μ. της 

επόμενης ημέρας (για τις καθημερινές, το Σάββατο και Κυριακές -εννοείται των καταστημάτων  που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές- σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές  

Κανονιστικές αποφάσεις), λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και την περυσινή απόφαση με 

ΑΔΑ Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις μη αντιδράσεις επί αυτής που βασίστηκε και στην 

περυσινή     εισήγηση της Ένωσης Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Μυκόνου η οποία ανέφερε ότι δεν αλλάζει 

σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η εισήγηση αυτή γίνεται σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Δήμου 

Μυκόνου με την απόφαση 19/2021 που μας κοινοποιήθηκε.  

 Για τη νήσο Μήλο προτείνουμε για την περίοδο από 01/06/2021 έως 30/09/2021, 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 τις καθημερινές, το Σάββατο και Κυριακές -εννοείται 

των καταστημάτων που επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές- σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις), λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την θέση 

του Συνδέσμου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου.  

 Για την ΊΟ προτείνουμε για την περίοδο από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021 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. της 

επόμενης ημέρας (για τις καθημερινές και το Σάββατο και Κυριακές -εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές-  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές 

Κανονιστικές αποφάσεις),   λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την υπ. αριθ. 3/2021  απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ίου που μας κοινοποιήθηκε.  

Ειδικά για τα καταστήματα τροφίμων στην ΙΟ προτείνουμε για την περίοδο από 31-03-2021 

(ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021 την παράταση του ενιαίου 

πλαισίου ωραρίου λειτουργίας τους (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 00:30 της 

επόμενης ημέρας.  
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 Προτείνουμε ακόμη 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. της 

επόμενης ημέρας (για καθημερινές,    Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των 

καταστημάτων που επιτρέπεται   η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές 

Κανονιστικές αποφάσεις), από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 

31/10/2021, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και την περυσινή απόφαση με ΑΔΑ 

Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του Περιφερειακού Συμβουλίου  και τις μη αντιδράσεις επί αυτής,  την οποία ο 

Εμποροεπαγγελματικός Συλλόγος Νάξου επιθυμεί να συνεχίσει να ισχύει και για την αντίστοιχη διάρκεια με 

την περυσινή. 

 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), για την περίοδο από 31-03-2021 

(ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου) έως 31/10/2021 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. της επόμενης ημέρας (για τις καθημερινές και το Σάββατο και Κυριακές - 

εννοείται των καταστημάτων που επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές - σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις), λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

του υπ’ αριθ. 1/08-03-2021 έγγραφού του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων Σίφνου που μας 

κοινοποιήθηκε.   

 Προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών 

καταστημάτων της Κιμώλου για τις Κυριακές  με  έναρξη λειτουργίας τις 10:00 π.μ. και λήξη τις 24:00 μ.μ 

από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου) έως 31/10/2021 λαμβάνοντας 

υπόψη την Προ-περσινή αιτιολογημένη απόφαση – πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και την 

περυσινή απόφαση με ΑΔΑ Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του Περιφερειακού Συμβουλίου  και τις μη αντιδράσεις επί αυτής. 

Τις καθημερινές και το Σάββατο αυτής της Περιόδου προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους της  Κιμώλου (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 24:00.   
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 Ομοίως προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 

κάθε είδους, της 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, έως τις 02:00 π.μ, της επόμενης 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις), από 

31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, λαμβάνοντας υπ’ 

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

Ομοίως προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 

κάθε είδους, της Αμοργού, 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, της επόμενης 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις 

από31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, λαμβάνοντας 

υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του Δήμου Αμοργού. 

Ομοίως προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 

κάθε είδους, της Πάρου, 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, της επόμενης 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις),    

από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, λαμβάνοντας 

υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του  Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου . 

Ομοίως προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 

κάθε είδους, της Αντιπάρου  , 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, της επόμενης 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις),    

από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, λαμβάνοντας 

υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του  Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου -Αντιπάρου . 
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 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. 

2940/29-12-2020 Απόφαση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΦΕΚ 

6112/Β/31-12-2020) με Θέμα «Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον 

Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021 και άλλες Κυριακές επιπλέον των 

αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στον Νομό Κυκλάδων της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 

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

την απόφαση Αριθ. 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 αλλά και τις ημέρες αργίας στο Νομό Κυκλάδων». Ο συνδυασμός αυτός 

των εισηγήσεων και των αποφάσεων  εννοείται ότι θα οδηγεί πάντα προς την μεγαλύτερη δυνατή  διεύρυνση 

του ωραρίου  για την χρήση του από τα καταστήματα που νόμιμα θα λειτουργούν. 

 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 απόφαση που θα πάρει το Περιφερειακό για παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους κατά την περίοδο (από την ημερομηνία απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31-10-2021) 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.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΣ ΑΥΤΗ, ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ Ή ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID19 

(ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ), ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΜΑΣ.  

 

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

Τοπικό Τύπο. 

 Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε ότι οι εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων βρίσκονται στην Υπηρεσία 

μας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. 
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Ακολούθως η Πρόεδρος έδωσε τον στον κ. Χρήστο Καραϊσαρίδη, Προϊστάμενο του Τμήματος 

Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου,  ο οποίος εισηγήθηκε στο Σώμα 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.Δαριθμ.10του νόμου 3852/10και β.19 εδαφ.4 

του Π.Δ 130/10  και  λαμβάνοντας  υπόψη: 

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

β) την  με  αριθ. Πρωτ. 2456/9-2-2021 (αριθ. Πρωτ. 234/11-2-2021 της  Υπηρεσίας  μας )    επιστολή  του  

Εμπορικού  Συλλόγου  Ρόδου  σχετικές  με  το  θέμα  της  παράτασης  λειτουργίας  των  καταστημάτων. 

γ) την  με   αριθ. Πρωτ.  263/15-2-2021   της  Υπηρεσίας  μας επιστολή  του  Εμπορικού  Συλλόγου  ΚΩ , με  

ημερομηνία  15-2-2021 , σχετικά  με  την  παράταση  ωραρίου λειτουργίας  των  καταστημάτων  στη  νήσο  

Κω. 

δ) Την   επιστολή  με  την  πρόταση της  ( αριθ. Πρωτ. 1504/18-2-2021 ) Ομοσπονδίας  Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας Δωδ/σου. 

ε)  την   με  αριθ. Πρωτ.  2905/16-2-2021  (αριθ. Πρωτ.  Υπηρεσίας  267/16-2-2021 ) 

 επιστολή  του  Εργατικού  Κέντρου Κω  με  τις  απόψεις  του επί  του  θέματος  .  

στ) Την   απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Δωδεκανήσου   σχετικά  με  την  λειτουργία  των  καταστημάτων   

τις  Κυριακές  στο  Νομό  Δωδεκανήσου  εκάστου  έτους  (ΦΕΚ   5945/31-12-2020/τεύχος  Β) 

προτείνουμε:   

Α) για  όλες  τις  ΠΕ  Δωδεκανήσου (πλην της  νήσου  ΚΩ) 

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

έως  τις  24.00  μμ. για  το  διάστημα  από  1/4/2021   έως  31/10/2021 

Επίσης  προτείνουμε   την    παράταση λειτουργίας  των  καταστημάτων   τις Κυριακές , όπως  αυτές   

αναλυτικά  αναφέρονται  στην  απόφαση οικ.  11722/22-12-2020(ΦΕΚ   5945/31-12-2020/τεύχος  Β)   του  

Αντιπεριφερειάρχη  Δωδεκανήσου   από    9.00   πμ    έως  24.00  μμ   για  το  διάστημα  από  1/4/2021   έως  

31/10/2021  
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Β) Για  την  νήσο   ΚΩ   προτείνουμε:   

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

έως  τις  02.00  πμ. για  το  διάστημα  από  1/4/2021   έως  31/10/2021. 

Επίσης προτείνουμε την  παράταση λειτουργίας  των  καταστημάτων  τις Κυριακές , 

όπως  αυτές   αναλυτικά  αναφέρονται  στην  απόφαση οικ.  11722/22-12-2020(ΦΕΚ   5945/31-12-2020/τεύχος  

Β)   του  Αντιπεριφερειάρχη  Δωδεκανήσου   από    9.00   πμ    έως   02.00  πμ   για  το  διάστημα  από  

1/4/2021   έως  31/10/2021  

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   18-2-2021 , συνεδρίαση με θέμα: 

«Έκφραση γνώμης επί της παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τους 

θερινούς μήνες για το έτος 2021 ». 

Μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή αποτυπώνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

 

Α) 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 

διαφοροποιήσεις, για το διάστημα από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου έως 31/10/2021, 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 τα Σάββατα και τις Κυριακές) μέχρι τις 24:00 (για καθημερινές, 

Σάββατο και για τις Κυριακές – εννοείται των καταστημάτων που επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες 

Κυριακές- σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές  Κανονιστικές αποφάσεις).  

Για την Σύρο αποφασίζει μόνο για τα Σάββατα της περιόδου από 01-11-2021 έως 31/12/2021, 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 21:00.  
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Επίσης αποφασίζει για το διάστημα από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, 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 τα Σάββατα και τις Κυριακές) μέχρι τις 24:00 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – εννοείται των καταστημάτων που επιτρέπεται η λειτουργία 

τους συγκεκριμένες Κυριακές- σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές  Κανονιστικές αποφάσεις 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου. 

 Για την Θήρα αποφασίζει για την από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, 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. της επόμενης 

ημέρας (για τις καθημερινές, το Σάββατο και Κυριακές -εννοείται των καταστημάτων που επιτρέπεται η 

λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές-  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές 

αποφάσεις),  λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και την περυσινή απόφαση με ΑΔΑ 

Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις μη αντιδράσεις επί αυτής που βασίστηκε στην ΠΡΟ-

περυσινή εισήγηση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας καθώς εφέτος δεν κατατέθηκε σχετική 

νεότερη εισήγηση από τον Εργοδοτικό Σύλλογο ή και Σύλλογο εργαζομένων, ενώ ο Δήμος Θήρας ζήτησε να 

παραμείνει το ίδιο ωράριο με πέρυσι. 

Για τις Κυριακές για τις οποίες επιτρέπεται στην Θήρα να λειτουργούν τα Εμπορικά Καταστήματα 

αποφασίζει για την περίοδο από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου έως 31/10/2021, την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών  

καταστημάτων από τις 07:30 έως τις 02:00 π.μ. (πρωί Δευτέρας)  με βάση και την περυσινή απόφαση με ΑΔΑ 

Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις μη αντιδράσεις επί αυτής που βασίστηκε στην Προ-

περυσινή εισήγηση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας καθώς εφέτος δεν κατατέθηκε σχετική 

νεότερη εισήγηση από τον Σύλλογο ή και Σύλλογο εργαζομένων, ενώ ο Δήμος Θήρας ζήτησε να παραμείνει το 

ίδιο ωράριο με πέρυσι. 

 Για την Μύκονο αποφασίζει για την περίοδο από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021 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 03:00 π.μ. της 

επόμενης ημέρας (για τις καθημερινές, το Σάββατο και Κυριακές -εννοείται των καταστημάτων  που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές- σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές  

Κανονιστικές αποφάσεις), λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και την περυσινή απόφαση με 

ΑΔΑ Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του Περιφερειακού Συμβουλίου και τις μη αντιδράσεις επί αυτής που βασίστηκε και στην 

περυσινή     εισήγηση της Ένωσης Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Μυκόνου η οποία ανέφερε ότι δεν αλλάζει 
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σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η εισήγηση αυτή γίνεται σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Δήμου 

Μυκόνου με την απόφαση 19/2021 που μας κοινοποιήθηκε.  

 Για τη νήσο Μήλο αποφασίζει για την περίοδο από 01/06/2021 έως 30/09/2021, 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 τις καθημερινές, το Σάββατο και Κυριακές -εννοείται 

των καταστημάτων που επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές- σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις), λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την θέση 

του Συνδέσμου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου.  

 Για την ΊΟ αποφασίζει για την περίοδο από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021 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. της 

επόμενης ημέρας (για τις καθημερινές και το Σάββατο και Κυριακές -εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές-  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές 

Κανονιστικές αποφάσεις),   λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την υπ. αριθ. 3/2021  απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ίου που μας κοινοποιήθηκε.  

Ειδικά για τα καταστήματα τροφίμων στην ΙΟ αποφασίζει για την περίοδο από 31-03-2021 

(ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021 την παράταση του ενιαίου 

πλαισίου ωραρίου λειτουργίας τους (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 00:30 της 

επόμενης ημέρας.  

 Αποφασίζει ακόμη 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. της 

επόμενης ημέρας (για καθημερινές,    Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των 

καταστημάτων που επιτρέπεται   η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές 

Κανονιστικές αποφάσεις), από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 

31/10/2021, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και την περυσινή απόφαση με ΑΔΑ 

Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του Περιφερειακού Συμβουλίου  και τις μη αντιδράσεις επί αυτής,  την οποία ο 

Εμποροεπαγγελματικός Συλλόγος Νάξου επιθυμεί να συνεχίσει να ισχύει και για την αντίστοιχη διάρκεια με 

την περυσινή. 

 

ΑΔΑ: 9ΚΡΜ7ΛΞ-0ΩΜ



 17 

 

 Ομοίως αποφασίζει τη 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), για την περίοδο από 31-03-2021 

(ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου) έως 31/10/2021 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. της επόμενης ημέρας (για τις καθημερινές και το Σάββατο και Κυριακές - 

εννοείται των καταστημάτων που επιτρέπεται η λειτουργία τους συγκεκριμένες Κυριακές - σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις), λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

του υπ’ αριθ. 1/08-03-2021 έγγραφού του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων Σίφνου που μας 

κοινοποιήθηκε.   

 Αποφασίζει τη παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών 

καταστημάτων της Κιμώλου για τις Κυριακές  με  έναρξη λειτουργίας τις 10:00 π.μ. και λήξη τις 24:00 μ.μ 

από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου) έως 31/10/2021 λαμβάνοντας 

υπόψη την Προ-περσινή αιτιολογημένη απόφαση – πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και την 

περυσινή απόφαση με ΑΔΑ Ψ8ΓΣ7ΛΞ-Ν64 του Περιφερειακού Συμβουλίου  και τις μη αντιδράσεις επί αυτής. 

Τις καθημερινές και το Σάββατο αυτής της Περιόδου προτείνεται η παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους της  Κιμώλου (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 24:00.   

 Ομοίως αποφασίζει την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 

κάθε είδους, της 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, έως τις 02:00 π.μ, της επόμενης 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις), από 

31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, λαμβάνοντας υπ’ 

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

Ομοίως αποφασίζει τη παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 

κάθε είδους, της Αμοργού, 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, της επόμενης 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις 
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από31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, λαμβάνοντας 

υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του Δήμου Αμοργού. 

Ομοίως αποφασίζει τη παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 

κάθε είδους, της Πάρου, 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, της επόμενης 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις),    

από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, λαμβάνοντας 

υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του  Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου . 

Ομοίως αποφασίζει τη παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 

κάθε είδους, της Αντιπάρου , 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, της επόμενης 

(για καθημερινές, Σάββατο και για τις Κυριακές – Για τις Κυριακές εννοείται των καταστημάτων που 

επιτρέπεται η λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπές Κανονιστικές αποφάσεις),    

από 31-03-2021 (ημερομηνία πραγματοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31/10/2021, λαμβάνοντας 

υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και την εισήγηση του  Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου -Αντιπάρου . 

 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. 

2940/29-12-2020 Απόφαση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΦΕΚ 

6112/Β/31-12-2020) με Θέμα «Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον 

Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021 και άλλες Κυριακές επιπλέον των 

αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στον Νομό Κυκλάδων της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 

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

την απόφαση Αριθ. 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 αλλά και τις ημέρες αργίας στο Νομό Κυκλάδων». Ο συνδυασμός αυτός 

των εισηγήσεων και των αποφάσεων  εννοείται ότι θα οδηγεί πάντα προς την μεγαλύτερη δυνατή  διεύρυνση 

του ωραρίου  για την χρήση του από τα καταστήματα που νόμιμα θα λειτουργούν. 

 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 απόφαση που θα πάρει το Περιφερειακό για παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους κατά την περίοδο (από την ημερομηνία απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου έως 31-10-2021) λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των 

τοπικών οικονομιών που διαμορφώνονται στα νησιά.  
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 Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα στην κείμενη 

εργατική νομοθεσία.  

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

Τοπικό Τύπο. 

 Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε ότι οι εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων βρίσκονται στην Υπηρεσία 

μας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. 

Β) Για τις ΠΕ Δωδεκανήσου  

1) για  όλες  τις  ΠΕ  Δωδεκανήσου (πλην της  νήσου  ΚΩ) 

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

έως  τις  24.00  μμ. για  το  διάστημα  από  1/4/2021   έως  31/10/2021 

Επίσης  αποφασίζει  την    παράταση λειτουργίας  των  καταστημάτων   τις Κυριακές , όπως  αυτές   αναλυτικά  

αναφέρονται  στην  απόφαση οικ.  11722/22-12-2020(ΦΕΚ   5945/31-12-2020/τεύχος  Β)   του  

Αντιπεριφερειάρχη  Δωδεκανήσου   από    9.00   πμ    έως  24.00  μμ   για  το  διάστημα  από  1/4/2021   έως  

31/10/2021  

2) Για  την  νήσο   ΚΩ   προτείνουμε:   

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

έως  τις  02.00  πμ. για  το  διάστημα  από  1/4/2021   έως  31/10/2021. 

Επίσης αποφασίζει την  παράταση λειτουργίας  των  καταστημάτων  τις Κυριακές , 

όπως  αυτές   αναλυτικά  αναφέρονται  στην  απόφαση οικ.  11722/22-12-2020(ΦΕΚ   5945/31-12-2020/τεύχος  

Β)   του  Αντιπεριφερειάρχη  Δωδεκανήσου   από    9.00   πμ    έως   02.00  πμ   για  το  διάστημα  από  

1/4/2021   έως  31/10/2021  

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 . 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ ΑΥΤΗ, ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΤΕΘΕΙ Ή ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19 

(ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ), ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ 

ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ. 

Κατά ψήφισαν οι κ.κ Περιφερειακοί Σύμβουλοι : Σιγάλας Ευάγγελος και Ροκονίδα Ηλέκτρα 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΣΠΡΟΥ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ                      ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΝ 

 

 

ΑΔΑ: 9ΚΡΜ7ΛΞ-0ΩΜ



 20 

 

 

                                                              

                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ                                                     

 

1.  ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

2.  ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.  ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26.ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4.  ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5.  ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 28.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6.  ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

7.  ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

8.  ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 31.ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

9.  ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 32.ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 

10. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 33.ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ 

11. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

12. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 35.ΡΟΚΟΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 

13. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 36.ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

14. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 37.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

15.ΚΑΒΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ  38.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16.ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 

17.ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 40.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

18.ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41.ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43.ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

21.ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22.ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

23.ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΑΣ  

  

  

 

                                            

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

            

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΣΠΡΟΥ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΕΤΟΚΛΗ                      ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

                                                         

 

 

Στη Σύρο σήμερα 1-4-2021, 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. 24/2021  : 
Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, των ΠΕ Κυκλάδων 

και Δωδεκανήσου 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 ) 

 

 

 

 

 

                           

 

Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση 

 

 

 

                                                             1. Μ. Καραπιπέρη 

 

 

 

                                                            2. Ε. Αριστείδου 
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