
 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Π.∆.148/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄241/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 

3. Το Π.∆.899/1976 (ΦΕΚ τ.Α΄329/10.12.1976) «Περί ανακηρύξεως περιοχών της χώρας 

ως τουριστικών τόπων». 

4. Το Π.∆.667/1977 (ΦΕΚ τ.Α΄223/17.08.1977) «Περί καθορισµού τόπων θερινών 

διακοπών». 

5. Το άρθρο 42 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ τ.Α΄101/1990) «Ώρες λειτουργίας των 

καταστηµάτων και εργασίας του προσωπικού τους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

6. Το άρθρο 46 του Ν.2224/1994 (ΦΕΚ τ.Α΄112/1994) «Ρυθµίσεις λειτουργίας 

καταστηµάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες και άλλα θέµατα». 

7. Το Ν.3377/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄202/2005) «Κανόνες εξυγίανσης εµπορίου, ωράριο κλπ». 

8. Το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄173/2013) «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και 

της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 µε τίτλο 

«Λειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές».  

9. Την Απόφαση αριθµ. 2891/ ΦΕΚ 630 τ.β./20-3-2013 του  προέδρου της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής µε την οποία δηµοσιεύεται η απογραφή του πραγµατικού 

πληθυσµού (de facto πληθυσµός) 

10. Τον διάλογο που έχει προηγηθεί µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και την τελική 

σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου 2013, στην οποία πήραν 

µέρος, η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Εύβοιας, η Οµοσπονδία ΕΒΕ, το 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Εύβοιας και οι Εµπορικοί Σύλλογοι. 

11. Τον συνοπτικό πίνακα µε τις προτάσεις όλων των Εµπορικών Συλλόγων, τον οποίο 

κατέθεσε η Οµοσπονδία και προέκυψε µετά από ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι 

Σύλλογοι. 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, ούτε σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Ρυθµίζουµε την λειτουργία των Εµπορικών Καταστηµάτων τις Κυριακές, στην Περιφερειακή 
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Ενότητα Εύβοιας, πέραν της ρύθµισης που καθορίστηκε µε την παράγραφο 1, του άρθρου 
16, του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄173/2013), ως εξής: 

1. Επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλες τις Κυριακές του έτους, όλων των 

Εµπορικών Καταστηµάτων, που λειτουργούν σε οικισµούς µέχρι 1.000 κατοίκους, 

όπως προέκυψε από την απογραφή του έτους 2011, για τον πραγµατικό πληθυσµό (De 

facto πληθυσµός). Οι εν λόγω οικισµοί δεν αναφέρονται ονοµαστικά στην παρούσα 

απόφαση. 

2. Για τους οικισµούς, τις Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό άνω των 1.000 

κατοίκων, που προέκυψε µε την ίδια ως άνω απογραφή, καθορίζεται η λειτουργία των 

Εµπορικών Καταστηµάτων κατά ∆ήµο, ως εξής: 

α.  ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

i. ∆.Κ. ΨΑΧΝΩΝ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

ii. Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

iii. Τ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

iv. Τ.Κ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

β. ∆ΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

i. ∆.Κ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Παραµένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους 

ii. ∆.Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου 

έως 15 Σεπτεµβρίου 

iii. ∆.Κ. ΓΥΜΝΟΥ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

iv. Οικισµός ΜΑΓΟΥΛΑ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 

Ιουνίου έως 15 Σεπτεµβρίου 

v. Οικισµός ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 

Ιουνίου έως 15 Σεπτεµβρίου 

γ. ∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙ∆ΗΨΟΥ 

i. ∆.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους 

ii. ∆.Κ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ∆ΗΨΟΥ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 

Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου 

iii. Τ.Κ. ΑΙ∆ΗΨΟΥ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 

15 Σεπτεµβρίου 

iv. Τ.Κ. ΛΙΧΑ∆ΑΣ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 

15 Σεπτεµβρίου 

v. Τ.Κ. ΩΡΕΩΝ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 

15 Σεπτεµβρίου 

δ. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

i. ∆.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους, µε εξαίρεση 

την Κυριακή πριν την 15η Αυγούστου, που παραµένουν ανοικτά 

ii. Τ.Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ: Παραµένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους 

iii. Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 

Ιουνίου έως 15 Σεπτεµβρίου 

ε. ∆ΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

i. ∆.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους 

ii. ∆.Κ. ΚΥΜΗΣ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

iii. Τ.Κ. ΑΥΛΩΝΟΣ: Παραµένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους 

iv. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

v. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

vi. Τ.Κ. ΟΞΥΛΙΘΟΥ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους 

στ. ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 
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i. ∆.Κ. ΛΙΜΝΗΣ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 

15 Σεπτεµβρίου 

ii. Τ.Κ. ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους 

iii. Τ.Κ. ΡΟΒΙΩΝ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 

15 Σεπτεµβρίου 

ζ. ∆ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ: 

i. ∆.Κ. ΣΚΥΡΟΥ. Παραµένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους  

η. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 

i. ∆.Κ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους, εξαιρείται η 

συνοικία «ΚΑΝΗΘΟΣ» που παραµένουν ανοιχτά όλες τις Κυριακές του έτους 

ii. ∆.Κ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: Παραµένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους 

iii. ∆.Κ. ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 1 

Ιουνίου έως 15 Σεπτεµβρίου 

iv. ∆.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ: Παραµένουν ανοικτά κατά τη θερινή περίοδο από 15 Μαίου  

έως 15 Σεπτεµβρίου, εξαιρείται ο οικισµός «ΛΕΥΚΑΝΤΙ» που παραµένουν 

ανοιχτά όλες τις Κυριακές του έτους 

v. ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ: Παραµένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους 

vi. ∆.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Παραµένουν ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους 

vii. ∆.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ: Παραµένουν ανοικτά  όλες τις Κυριακές του έτους 

viii. Τ.Κ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

ix. Τ.Κ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους 

x. Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

xi. Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους 

xii. Τ.Κ. ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙ∆ΑΣ: Παραµένουν ανοικτά  όλες τις Κυριακές του έτους 

xiii. Τ.Κ. ΦΥΛΛΩΝ: Παραµένουν κλειστά όλες τις Κυριακές τους έτους 

 

3. Η προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων επιτρέπεται από τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α. Τα εµπορικά καταστήµατα να έχουν συνολική επιφάνεια, όπως αυτή 

αναγράφεται στο λογαριασµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, µέχρι διακόσια 

πενήντα (250) τετραγωνικά µέτρα. 

β. Να µην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νοµική σχέση σε αλυσίδα καταστηµάτων. 

γ. Να µη λειτουργούν µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστηµα εντός 

καταστήµατος» («shops-in-shop») και να µη βρίσκονται σε εκπτωτικά 

καταστήµατα («outlet»), εµπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. 

4. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3, του άρθρου 16, του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 

τ.Α΄173/2013), «το δεύτερο εδάφιο της παραγ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994, 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄202/2005) 

αντικαθίσταται ως εξής: «Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθηµερινές 

ηµέρες µέχρι 21.00 ώρα, το Σάββατο µέχρι 20.00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 

11.00 έως 20.00». 

5. Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

      

    
                                                                Ο Αντιπεριφερειάρχης  
 

 

                                                                   Αθανάσιος Γ. Μπουραντάς 


