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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
136/2017
Στη Λίμνη Εύβοιας, σήμερα 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λίμνη
Εύβοιας - Κτίριο Μελά, κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.165994/420/25-7-2017
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 6η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη,
στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα 1ο
Η.Δ.
Εισηγητής

Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Κύμη του Δήμου Κύμης –
Αλιβερίου κατά τους θερινούς μήνες.
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
είναι:
Παρόντες
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φάνης
Σπανός & Αριστείδης Τασιός
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας
«Αλλάζουμε
στην Καρδιά της Ελλάδας»
Παρών/ούσα
Αναστασίου Γεώργιος
√
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
√
Αραβαντινού Πέγκυ
√
Αργύρης Δημήτριος
√
Αργυρίου Δημήτριος
Βαρδακώστας Κων/νος
Βουρδάνος Δημήτριος
√
Γκάβαλης Σταμάτιος
√
Καλαντζή Αικατερίνη
Κάππος Ευστάθιος

10
Καραγιάννης Κων/νος
11
Καρακάντζας Αθανάσιος
12
Κατσαρός Χαράλαμπος
13
Κελαϊδίτης Γεώργιος
14
Κοντζιάς Ιωάννης
15
Κούκουζας Ευάγγελος
16
Κυρίτσης Δημήτριος
17
Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη
18
Μπακομήτρος Κων/νος
19
Μπουρμάς Ηλίας
20
Παπαναστασίου Ασημίνα
21
Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων
22
Περγαντάς Ιωάννης
23
Περλεπές Ιωάννης
24
Σανίδας Ηλίας
25
Σανιδάς Χαράλαμπος
26
Ταγκαλέγκας Ιωάννης
27
Τσιτσάνης Λάμπρος
28
Φακίτσας Βασίλειος
29
Χειμάρας Θεμιστοκλής
30
Ψυχογιός Γεώργιος
31
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας

√

1
2
3
4
5
6
7
8
9

√

10

Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας
«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά Βαγγέλης Αποστόλου»
Παρών/ούσα
Αγγελέτος Ιωάννης
Αλαμπάνου Δέσποινα
√
Ζαννιάς Αθανάσιος
Γρεβενίτης Θωμάς
√
Κουλούρης Γεώργιος
√
Μελισσάρης Ιωάννης
Παπαδιώτης Αθανάσιος
√
Στουπής Νικόλαος
√
Τιμπλαλέξης Δημήτριος
√
Τσολάκη Σοφία
√

11
12
13
14

«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»
Γεωργούλης Αδαμάντιος
√
Γιαννάκης Μιχαήλ
√
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
√
Ευαγγελίου Παναγιώτης
√

15
16

«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»
Γκλέτσος Απόστολος
√
Πάνος Θεόδωρος
√

Απών/ούσα

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

Α/Α

√
√
√

17
18
√
√

√
√

19
20

Απών/ούσα
√
√

√

«Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»
Γκικόπουλος Γεώργιος
√
Ντούρου Ιωάννα-Σοφία
√
«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»
Χαϊνάς Κων/νος
√
«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»
Γιανναράκης Ιωάννης
√

√
√
√
√
√
√
22

9

Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας

12

8

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα τέσσερις (34), ο Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού,
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο
Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο
στον εισηγητή του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρ. Εξωστρ.
Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την
υπ΄αριθμ. πρωτ:Φ.Ε./151462/687/20-7-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα :
Έχοντας υπόψη :
1. το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
(ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016,
ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-62017).
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3. Την αριθμ οικ. 73595/1304/16/5/2016 (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/31-5-2016) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων»
4. Τις διατάξεις του Ν.3377/2005 όπως ισχύει και κυρίως του άρθρου 12 αυτού όπου
αναφέρεται ότι : «1. 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 Α΄). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι
την 21.00 ώρα και το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11
:00 έως ώρα 20 :00 (τροποποίηση άρθρο 16 παρ. 3β του Ν. 4177/2013) . 2.Το
πλαίσιο του ωραρίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί ανάλογα με τις
συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο τον
νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών
συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο………..»
5. Το Π.Δ. 899/1976 και το Π.Δ. 664/1977 περί ανακήρρυξης περιοχών ως
τουριστικών τόπων
6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2194/1994 όπως ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.2224/1994 όπως ισχύει
8. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει
9. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 όπως ισχύει και κυρίως του άρθρου 16
10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4242/2014 όπως ισχύει
11. Το αριθμ. πρωτ. 68810/29-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης &
Τουρισμού, «Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων»
12. Το αριθμ. 4997/7-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας με το οποίο
μας διαβιβάστηκε :
α) το αριθμ. 590/8-5-2017 έγγραφο της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Κύμης και Περιχώρων που αναφέρει: «Κατόπιν συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης
μας την Τετάρτη 3/5/2017 και έχοντας απαρτία των μελών μας, αποφασίστηκαν οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Για το διάστημα από 17/7/2017 έως 3/9/2017 τα απογεύματα που ανοίγουμε τα
καταστήματα μας (δηλαδή Τρίτη –Πέμπτη –Παρασκευή) το ωράριο να είναι
18 :00 -23:00 αντί 18 : 00- 21:00, »
2. Στις 9/8/2017 ημέρα Τετάρτη να ανοίξουμε και το απόγευμα από τις 18 :00-23:00
3. Στις 14/8/2017 ημέρα Δευτέρα ζητάμε συνεχές ωράριο 09: 00-19:00 λόγω
παραμονής της εορτής του δεκαπενταύγουστου
4. Ζητάμε να ανοίξουμε τα καταστήματα μας λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης τα
εξής σαββατοκύριακα :
A) 5/8/2017, 12/8/2017 και 19/8/2017 (Σάββατο) να ανοίξουμε επιπλέον και 18:00
-22:00
B) 6/8/2017, 13/8/2017 και 20/8/2017 (Κυριακή) να ανοίξουμε 18: 00 -22:00
β) την αριθμ. 16/ αριθμ. πρωτ. 9527/2-6-2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας
Κύμης του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου με την οποία αποδέχεται το αίτημα του Εμπορικού
Συλλόγου Κύμης (Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Κύμης και Περιχώρων)
για την αλλαγή του ωραρίου των καταστημάτων Κύμης κατά τους θερινούς μήνες έτους
2017 όπως αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου στις 3/5/2017
γ) την αριθμ. 17/ αριθμ. πρωτ. 9532/2-6-2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας
Κύμης του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου σχετικά με την παράταση ωραρίου κατά τους
θερινούς μήνες για τις επιχειρήσεις που έχουν άδεια μουσικής (τήρηση της νομοθεσίας)
δ) το αριθμ. 5190/21-6-2017 έγγραφο της Ομοσπονδίας Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας Εύβοιας “ΕΥΒΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” προς την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας όπου αναφέρει : « Αναφορικά με το αίτημα της Ένωσης Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Κύμης και Περιχώρων για αλλαγή ωραρίου καταστημάτων κατά
τους θερινούς μήνες, σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Εμπορίου &
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Επιχειρηματικότητας Εύβοιας αποδέχεται την αλλαγή ωραρίου των καταστημάτων
Κύμης όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου στις 3/5/2017»
ε) το αριθμ. 1386/4-7-2017 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας προς
τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας
όπου αναφέρει : « Σε απάντηση σχετικού
εγγράφου σας, περί αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων ΚΥΜΗΣ κατά
την θερινή περίοδο, σας ενημερώνουμε ότι το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ είναι
κατηγορηματικά αντίθετο στις αλλαγές που προτείνονται διότι καταστρατηγούνται τα
δικαιώματα των εργαζομένων και θεωρούμε ότι μια τέτοια απόφαση θα ανοίξει τον ασκό
του Αιόλου για όλο το Νομό»
13. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 όπως ισχύει που να ορίζει τη λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές για την περιοχή της Κύμης , συνεπώς δεν
μπορεί να εξεταστεί το αίτημα για λειτουργία των καταστημάτων στις 6/8/2017,
13/8/2017 και 20/8/2017 (Κυριακή) από τις 18: 00 -22:00
14. το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του ν .3377/2005 και έχει αντικατασταθεί ως προς το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 με το άρθρο 16 παρ. 3β του ν. 4177/2013, το ενιαίο πλαίσιο
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων σε εθνική κλίμακα καθιερώνεται ( 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΄) για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21 :00 ώρα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για την Πέμπτη 14/8/2017
για συνεχές ωράριο 09:00-19:00 καθώς δεν αφορά παράταση ωραρίου δεδομένου ότι
το συγκεκριμένο ωράριο 09: 00-19:00 είναι μέσα στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας
των καταστημάτων σε εθνική κλίμακα, συνεπώς τα καταστήματα μπορούν να
παραμείνουν ανοιχτά κατά τις ανωτέρω ώρες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Α). Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Κύμη του Δήμου
Κύμης- Αλιβερίου ως εξής :
1. Για το διάστημα έως τις 3/9/2017 τα απογεύματα που ανοίγουν τα καταστήματα
(δηλαδή Τρίτη –Πέμπτη –Παρασκευή) το ωράριο να είναι 18 :00 -23:00 αντί 18:0021:00 (παράταση ωραρίου έως τις 23:00) ,
2. Στις 9/8/2017 ημέρα Τετάρτη να ανοίξουν και το απόγευμα από τις 18:00-23:00
(παράταση ωραρίου έως τις 23:00)
3. Να ανοίξουν τα καταστήματα λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης τις κάτωθι
ημερομηνίες (Σάββατο) :
5/8/2017, 12/8/2017 και 19/8/2017 (Σάββατο) επιπλέον και από τις 18:00 -22:00
(παράταση ωραρίου έως τις 22:00)
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενοι
όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή απασχόληση των
εργαζομένων.

Β). Την απόρριψη του αιτήματος για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές
6/8/2017, 13/8/2017 και 20/8/2017 από τις 18: 00 -22:00 στην Κύμη του Δήμου
Κύμης Αλιβερίου σύμφωνα με το σκεπτικό του αριθμ. (13) του προοιμίου
Γ). Τη μη λήψη απόφασης για τις 14/8/2017 ημέρα Δευτέρα για συνεχές ωράριο
09: 00-19:00 λόγω παραμονής της εορτής του δεκαπενταύγουστου καθώς δεν αφορά
παράταση ωραρίου.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του αριθμ. (14) του προοιμίου τα καταστήματα μπορούν να
παραμείνουν ανοιχτά κατά τις ανωτέρω ώρες ( 09: 00-19:00) στις 14/8/2017 .
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,
Αποφασίζει
Κατά πλειοψηφία εγκρίνει : Α). Την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων
στην Κύμη του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου κατά τους θερινούς μήνες ως εξής :
1.Για το διάστημα έως τις 3/9/2017 τα απογεύματα που ανοίγουν τα καταστήματα (δηλαδή
Τρίτη-Πέμπτη –Παρασκευή) το ωράριο να είναι
18 :00 -23:00 αντί 18:00- 21:00
(παράταση ωραρίου έως τις 23:00) ,
2.Στις 9/8/2017 ημέρα Τετάρτη να ανοίξουν και το απόγευμα από τις 18:00-23:00
(παράταση ωραρίου έως τις 23:00)
3.Να ανοίξουν τα καταστήματα λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης τις κάτωθι
ημερομηνίες (Σάββατο) :
5/8/2017, 12/8/2017 και 19/8/2017 (Σάββατο) επιπλέον και από τις 18:00 -22:00
(παράταση ωραρίου έως τις 22:00)
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενοι
όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή απασχόληση των
εργαζομένων.
Β). Την απόρριψη του αιτήματος για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές
6/8/2017, 13/8/2017 και 20/8/2017 από τις 18: 00 -22:00 στην Κύμη του Δήμου Κύμης
Αλιβερίου σύμφωνα με το σκεπτικό του αριθμ. (13) του προοιμίου
Γ). Τη μη λήψη απόφασης για τις 14/8/2017 ημέρα Δευτέρα για συνεχές ωράριο
09: 00-19:00 λόγω παραμονής της εορτής του δεκαπενταύγουστου καθώς δεν αφορά
παράταση ωραρίου.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του αριθμ. (14) του προοιμίου τα καταστήματα μπορούν να
παραμείνουν ανοιχτά κατά τις ανωτέρω ώρες ( 09: 00-19:00) στις 14/8/2017 .
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης « Η Στερεά σε Νέα ΤροχιάΒαγγέλης Αποστόλου » και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας».
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

