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Τίτλος 
Καθορισµός πλαισίων λειτουργίας εµπορικών καταστηµάτων και καταστηµάτων τροφίµων.  

Προοίµιο 
Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 46 του Ν. 2224/94 "Ρύθµιση θεµάτων 
εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων κ.λ.π.". 2. Τις διατάξεις του Ν.∆. 1037/71 "Περί χρονικών 
ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών". 3. Το άρθρο 29Α του Ν. 
1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε µε το άρθρο 27 
του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992). 4. Το Π.∆. 368/89 "Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας", 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 436/1991. 5. Το Π.∆. 372/1995 "Μεταφορά της 
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας". 6. Τις συνεχείς παραβιάσεις από ορισµένα µέλη των 
Εµπορικών Συλλόγων των µεταξύ τους συµφωνιών ως προς τα χρονικά όρια λειτουργίας των 
καταστηµάτων τους, ιδιαίτερα κατά τα Σάββατα, µε συνέπεια τη δηµιουργία εκ των εν λόγω 
παραβιάσεων αθέµιτου ανταγωνισµού. 7. Την ανάγκη άµβλυνσης των δηµιουργουµένων εκ των 
ανωτέρω γεγονότων εντάσεων, αποκατάστασης της εργασιακής ειρήνης στους χώρους αυτούς και 
την αποφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού. 8. Το µε αριθµ. πρωτ. 602/19.2.1997 έγγραφο της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.). 9. Το αριθµ. 11378 από 19.2.1997 έγγραφο της 
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.). 10. Την 
αριθµ. 66/µπ από 13.2.1997 έγγραφη ανακοίνωση της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Ελλάδος. 11. Το αριθµ. 2660/12.2.1997 έγγραφο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.). 12. Το από 14.2.1997 έγγραφο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Λιανικής 
Πώλησης Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.). 13. Την κοινή συµφωνία που υπογράφθηκε από τους 
εκπροσώπους των οργανώσεων ΕΣΕΕ, ΣΕΣΜΕ, ΣΕΛΠΕ και ΟΙΥΕ στις 17.2.1997. 14. Το αριθµ. 
11378/18.2.1997 έγγραφο της Ο.Ε.Β.Α. 15. Την από 19.2.1997 γνωµοδότηση του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:  

Θέµατα 
Εµπορικό ∆ίκαιο, Εµποροι, Εµπορικά Καταστήµατα  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο: 0 

Ηµ/νία: 17.03.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.03.1997 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 



 
Λήµµατα 
Εµπορικό ∆ίκαιο, Εµποροι, Εµπορικά Καταστήµατα, Καθορισµός πλαισίων λειτουργίας εµπορικών 
καταστηµάτων και καταστηµάτων τροφίµων  
Σχόλια 
Το µέσα σε « » εδάφ. δ' προστέθηκε από την υπ' αριθ. 1342/7-10 Απρ. 1997 (ΦΕΚ Β' 292) απ. Υπ. 
Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Καθορίζουµε τα πλαίσια λειτουργίας των Εµπορικών Καταστηµάτων και των καταστηµάτων 
τροφίµων όλης της χώρας, ως εξής:  

α) Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων και των καταστηµάτων τροφίµων 
είναι ελεύθερος, καθοριζόµενος, ανά κατηγορία καταστηµάτων, µε αποφάσεις των οικείων 
Εµπορικών Συλλόγων.  

β) Ο χρόνος λήξης λειτουργίας των παραπάνω κατηγοριών καταστηµάτων δεν µπορεί να ξεπερνά 
από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή την 20.00' ώρα κατά τη χειµερινή περίοδο και την 21.00' ώρα κατά 
τη θερινή περίοδο, ενώ τα Σάββατα (χειµώνα - καλοκαίρι) την 18.00' ώρα.  

γ) Η Κυριακή, για τις ως άνω κατηγορίες καταστηµάτων εξακολουθεί να είναι αργία, όπως αυτό ρητά 
καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 2224/94, µε τις εξαιρέσεις που ρητά καθορίζονται 
από την ίδια ως άνω διάταξη.  

«δ.Ως έναρξη, της θερινής περιόδου για την εφαρµογή της απόφασης αυτής ορίζεται το χρονικό 
διάστηµα από 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου και της χειµερινής περιόδου από 1ης Νοεµβρίου έως 
31 Μαρτίου».  

2. Τα Νοµαρχιακά Συµβούλια καλούνται, στα πλαίσια της απόφασης αυτής θα καθορίσουν µε 
αποφάσεις τους τις ώρες λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων της περιοχής τους, σύµφωνα µε 
την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994.  

3. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης απόφασης τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 2207/94, που αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 7 του άρθρου 42 
του Ν. 1892/1990, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 1957/91.  

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

5. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 


