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ΘΕΜΑ: Προαιρετική  λειτουργία  εμπορικών  καταστημάτων  κατά  τις  Κυριακές  στην  Π.Ε. 
Αργολίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως 
ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  131/2010  (ΦΕΚ  Α΄  224/27-12-2010)  «Οργανισμός  της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου».

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  16  του  Ν.  4177/2013  (ΦΕΚ  173/Α/08-08-2013)  «Κανόνες 
ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

4. Την  ανάγκη  εξυπηρέτησης  των  επισκεπτών  της  Π.Ε.  Αργολίδας  και  ιδίως  την 
εξυπηρέτηση μη προγραμματισμένων αφίξεων.

5.  Τις απόψεις των Εμπορικών Συλλόγων, των φορέων των Εργαζομένων και θεσμικών 
Φορέων μετά την σύσκεψη της 30ης-10-2013 καθώς και τα σχετικά έγγραφά τους.

Αποφασίζουμε
Ορίζουμε τις περιοχές , στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων  και  άλλες  Κυριακές,  πλην  των  αναφερομένων  στην  παράγραφο  1  (του 
άρθρου  16  του  Ν.  4177/2013)  λαμβανομένων  υπόψη  των  τοπικών  ιδιαιτεροτήτων  ως 
ακολούθως:

Περιοχή Προαιρετική λειτουργία – Κυριακές 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

Μυκήνες

Για την αντιμετώπιση τουριστικών 
γεγονότων, όλες τις Κυριακές από 1 
Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

1.Αρχαία Επίδαυρος
2.Ασκληπιείο

Για την αντιμετώπιση τουριστικών 
γεγονότων, όλες τις Κυριακές από 1 
Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου

ΑΔΑ: ΒΛ177Λ1-3ΕΞ



ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
1.Πόρτοχελι
2.Θερμησία
3.Ερμιόνη

Για την αντιμετώπιση τουριστικών 
γεγονότων, όλες τις Κυριακές από 1 
Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
1.Ναύπλιο
2.Τολό
3.Δρέπανο

Για την αντιμετώπιση τουριστικών 
γεγονότων, όλες τις Κυριακές από 1 
Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Για την αντιμετώπιση έκτακτων 
τουριστικών γεγονότων, εορτών κλπ όλες 
τις Κυριακές μετά από αίτημα των 
Εμπορικών συλλόγων του νομού

Προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι (παρ. 2 αρθρ. 16 Ν. 4177/2013):
α)  Τα  εμπορικά  καταστήματα  να  έχουν  συνολική  επιφάνεια  εμβαδού,  όπως  αυτό 
αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) 
τετραγωνικά μέτρα,
β)  να  μην  ανήκουν  υπό  οποιαδήποτε  νομική  σχέση  σε  αλυσίδα  καταστημάτων, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),
γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» 
(«shops  -in-a-shop»)  και  να  μην  βρίσκονται  σε  εκπτωτικά  καταστήματα  («outlet»), 
εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Επισημαίνεται  ότι,  οι  παραπάνω περιοχές  /  Κυριακές  ορίζονται  επιπλέον  των  επτά  (7) 
συνολικά Κυριακών κατά τις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, και οι 
οποίες είναι:

Η πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων:
 από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
 από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου
 το πρώτο δεκαήμερο του Μάιου
 το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου

Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα
μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

 Οι δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων
 Η Κυριακή των Βαΐων

Το ωράριο καθορίζεται από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στο διαδίκτυο (πρόγραμμα διαύγεια, 
Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  12/13.7.2010,  Τεύχος  Α')  και  δύναται  να  αναθεωρηθεί  (ως  πρώτη 
εφαρμογή αναθεώρησης) τον Ιανουάριο του 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ177Λ1-3ΕΞ


