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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 1o
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Έγκριση  για  την  παράταση  ενιαίου
πλαισίου  ωραρίου  λειτουργίας  των
καταστημάτων  κάθε  είδους  της  Π.Ε.
Χαλκιδικής  –  Π.Κ.Μ.  με  εξαίρεση  αυτών
που  αναφέρονται  στο  άρθρο  42  του  ν.
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14
του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34Α)»

Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/23-07-2018
Αριθμ. Απόφασης 148/2018

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  23  Ιουλίου  2018,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ. 355222(743)/17-07-2018  έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17 Ιουλίου 2018, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
         Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:
 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
7. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
8. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
11. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  (αποχώρησε  πριν  την
ψήφιση του 5ου θέματος)
12. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
14. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
16. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17. ΓΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (αποχώρησε  πριν  την
ψήφιση του 4ου θέματος)
18. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

1. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
2. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
5. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
6. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
7. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
8. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
9. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ
10. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
12. ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
13. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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22. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
23. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
25. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
27. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
28. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  (αποχώρησε  πριν  την
ψήφιση του 5ου θέματος)
29. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
30. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
31. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
32. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (αποχώρησε  πριν
την ψήφιση του 10ου θέματος)
34. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (αποχώρησε  πριν
την ψήφιση του 5ου θέματος)
37. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
38. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
39. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
40. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (προσήλθε πριν την
ψήφιση του 2ου θέματος)
41. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
43. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
45. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
46. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
48. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
49. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
51. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
52. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
55. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
56. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
57. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
58. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

Επίσης  παραβρέθηκαν  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
κα Παρασκευή Πατουλίδου, οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας κ.
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, Σερρών
κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης και Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν ως εξής: 1ο εκτός ημερησίας, 1ο, 2ο,3ο,
4ο,13ο, 6ο, 10ο, 7ο, 5ο, 12ο, 8ο, 9ο, 11ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο και 18ο.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  1ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  για  την
παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους της
Π.Ε. Χαλκιδικής – Π.Κ.Μ. με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34Α)» και  ενημέρωσε τα
μέλη του Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 168 του
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Ν.3852/2010, θέματα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, μόνο αν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.

Το Περιφερειακό συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση
για  τον  χαρακτηρισμό  του  θέματος  ως  κατεπείγοντος  και  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Δ. Χαραλαμπίδου, Γ. Θεοδωρόπουλου, Λ. Τόσκα, Α. Χειμώνα, Β.
Ρέβα και Θ. Ιγνατιάδη)  τη συζήτηση του  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια
δόθηκε ο λόγος στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθμ.
πρωτ. ΕΞ/3556689/2091/18-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα ότι:

1. Σύμφωνα με το εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') ορίζεται ότι: «Καθιερώνεται, σε εθνι-
κή 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 καθημερι-
νές ημέρες  μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα  και την Κυριακή  από ώρα 11:00 έως  ώρα 20:00  . Σημειώνεται ότι
το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους κατά τις Κυριακές 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 ),  εφαρμόζεται μόνο για  τα  κα-
ταστήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 δηλαδή μόνο για τα  εμπορικά  καταστήματα »

3. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') ορίζεται ότι: «Το πλαίσιο ωραρίου της προηγού-
μενης παραγράφου μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νομό ή σε ορι-
σμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο. Οι απο-
φάσεις του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων των ερ-
γοδοτών 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 εκδίδο-
νται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.».

4. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') ορίζεται ότι : «Η έναρξη της λειτουργίας των εμπορικών κατα-
στημάτων και των καταστημάτων τροφίμων, κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται πριν από την 05.00̀  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. Με το αριθμ. πρωτ. 2911/05-07-2018  έγγραφο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, υποβλήθηκε αίτημα των επιχειρήσεων του Νομού Χαλκιδι-
κής, για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας τους, που βρίσκονται στις χαρακτηρισμένες τουριστικές περιοχές, όλων  των Δήμων του
Νομού μας,  μέχρι τις 24:00, για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018.

7. Και τέλος σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΕΞ/335264/2001/09-07-2018  έγγραφο μας, ζητήθηκε από τους  αρμόδιους φορείς
να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστη-
μάτων 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

Απάντησαν οι παρακάτω φορείς:
1. Ομοσπονδία  Εμπορίου  –  Παραγωγικότητας  και  Επιχειρηματικότητας  και  Επιχειρηματικότητας

Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το αριθμ. πρωτ. 2757/13-07-2018 έγγραφό της.
2. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής με το αριθμ. πρωτ. 140/17-07-2018 έγγραφό του.

Σημειώνουμε επίσης 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 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:  Αρθρο 42 (  Ωράριο καταστημάτων εμφιαλωμένων ποτών)  ισχύει   «Τα
χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων εμφιαλωμένων ποτών (ΚΆΒΕΣ) ρυθμίζονται κατά το άρθρο 1 της κοινής
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:
  α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη.
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  (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.
  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,  άταν 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

1) Για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την   παράταση
(επιμήκυνση) του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους (παρ. 1 του άρθρου 12 του
νόμου  3377/2005  (ΦΕΚ  202/Α'),  για  το  διάστημα  από  23-07-2018  (ημερομηνία  πραγματοποίησης  του
Περιφερειακού Συμβουλίου)  έως 31/10/2018, μέχρι τις 01:00 το βράδυ  για τις καθημερινές και το Σάββατο και τις
Κυριακές   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. Σημειώνεται ότι το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων
κάθε είδους κατά τις Κυριακές 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 ),  εφαρμόζεται μόνο για  τα  καταστήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 δηλαδή μόνο για τα  εμπορικά  καταστήματα »
 Οι περιοχές αυτές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι εξής:

1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Γερακινή, Καλύβες, Ψακούδια και Μεταμόρφωση. 
2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ: Όλες τις περιοχές του Δήμου.
3. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ: Ν. Μουδανιά, Ν. Καλλικράτεια, Ν. Τρίγλια, Ν. Πλάγια, Άγιος
Παύλος, Ν. Ηράκλεια, Σωζόπολη, Ν. Φλογητά, Άγιος Μάμας, Ν. Ποτίδαια και Διονυσίου. 
4. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ: Νικήτη, Ν. Μαρμαράς, Άγιος Νικόλαος, Σάρτη, Συκιά, Τορώνη και Πόρτο
Κουφό. 
5.  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:  Ιερισσός,  Νέα  Ρόδα,  Ολυμπιάδα,  Στρατώνι,  Αμμουλιανή  και
Πυργαδίκια. 

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. αριθμ. ΕΞ/466093/3803/04-12-2017
Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4431/Β΄/15-12-
2017). 
Κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, 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).  Ισχύει δηλαδή ότι το
πλαίσιο του ωραρίου την Κυριακή  για τα εμπορικά καταστήματα ,είναι  από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.
Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα στην  εργατική νομοθεσία. 
Σας ενημερώνουμε τέλος ότι οι εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων βρίσκονται στην Υπηρεσία μας για οποιαδήποτε
επιπλέον πληροφορία»

 Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν προσωρινά απών ο κ. Δ. Ανδρέου.
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  για  τις  περιοχές  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, την παράταση (επιμήκυνση) του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας
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των καταστημάτων κάθε είδους (παρ. 1 του άρθρου 12 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α'),
για το διάστημα από 23-07-2018 έως 31-10-2018, μέχρι τη 01:00 το βράδυ για τις καθημερινές
και το Σάββατο και τις Κυριακές, 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. Σημειώνεται ότι το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους
κατά τις Κυριακές 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  ),  εφαρμόζεται  μόνο  για  τα
καταστήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013
δηλαδή μόνο για τα εμπορικά καταστήματα.

Οι  περιοχές  αυτές  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας είναι οι εξής:

1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Γερακινή, Καλύβες, Ψακούδια και Μεταμόρφωση. 
2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ: Όλες τις περιοχές του Δήμου.
3.  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΝΕΑΣ  ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ:  Ν.  Μουδανιά,  Ν.  Καλλικράτεια,  Ν.
Τρίγλια, Ν. Πλάγια, Άγιος Παύλος, Ν. Ηράκλεια, Σωζόπολη, Ν. Φλογητά, Άγιος Μάμας,
Ν. Ποτίδαια και Διονυσίου. 
4. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ: Νικήτη, Ν. Μαρμαράς, Άγιος Νικόλαος, Σάρτη, Συκιά,
Τορώνη και Πόρτο Κουφό. 
5.  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:  Ιερισσός,  Νέα  Ρόδα,  Ολυμπιάδα,  Στρατώνι,
Αμμουλιανή και Πυργαδίκια. 

Αναφορικά  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.
αριθμ. ΕΞ/466093/3803/04-12-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4431/Β΄/15-12-2017). 
Κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, 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). Ισχύει δηλαδή ότι το πλαίσιο του ωραρίου την Κυριακή για τα εμπορικά
καταστήματα, είναι από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα στην
εργατική νομοθεσία.

Παρών  ψήφισαν οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Ι.  Ιωαννίδης,  Ι.  Ανδρίτσος,  Α.
Μπαζδάνης, Β. Γάκης, Σ. Βαλιάνος, Κ. Γιαννόπουλος, Π. Καζαντζίδης, Ε. Σαρηγιαννίδης,  Δ.
Μούρνος  και Χ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Δ. Χαραλαμπίδου, Γ. Θεοδωρόπουλος, Λ.
Τόσκας, Α. Χειμώνας, Β. Ρέβας και Θ. Ιγνατιάδης.

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

               

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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