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Αριθμός 408 

 
Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ  

ΟΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟ 
(ΝΟΜΟΗ 155(Η) ΣΟΤ 2006, 68(Η) ΣΟΤ 2007 ΚΑΗ 6(Η) ΣΟΤ 2011) 

_______________ 
 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27 
 

155(Η) ηνπ 2006 
68(Η) ηνπ 2007 
6(Η) ηνπ 2011. 

 

H Τπνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ην 
άξζξν 27 ησλ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Λεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ θαη ησλ Όξσλ Απαζρόιεζεο 
ησλ Τπαιιήισλ ηνπο Νόκσλ ηνπ 2006 έσο 2011, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα: 
 

  
πλνπηηθόο 
 ηίηινο. 

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Λεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ 
(Όξηα Σνπξηζηηθώλ Πεξηνρώλ/ Εσλώλ, Σνπξηζηηθή Πεξίνδνο, Χξάξηα Λεηηνπξγίαο θαη Αξγίεο) 
(Δπαξρία Λάξλαθαο) (Αξ. 3) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία. 

 

155(Η) ηνπ 2006 
68(Η) ηνπ 2007 
6(Η) ηνπ 2011. 

 

2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά από ην 
θείκελν- 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Λεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ θαη ησλ Όξσλ 
Απαζρόιεζεο ησλ Τπαιιήισλ ηνπο Νόκνπο ηνπ 2006 έσο 2011. 

 

Σνπξηζηηθή 
πεξίνδνο, 
ηνπξηζηηθέο 
πεξηνρέο/ δώλεο  
θαη σξάξην 
ιεηηνπξγίαο. 
 
 
Πίλαθαο. 
 
 
 
 
 
Πίλαθαο. 
 
 
 
 

Αξγίεο 
Πίλαθαο 
 

3. Καηά ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη από ηελ 1
ε 

επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 30ή Ννεκβξίνπ 2014, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δύν  εκεξνκεληώλ- 
 
 
 
 

(α)  ηα γεληθά θαηαζηήκαηα, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο πεξηνρέο/δώλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, κπνξνύλ λα παξακέλνπλ 
αλνηθηά από Γεπηέξα κέρξη θαη άββαην, όρη λσξίηεξα από ηηο 5:00 π.κ. θαη όρη 
αξγόηεξα από ηηο 11:00 κ.κ.θαη θαηά ηελ Κπξηαθή όρη λσξίηεξα από ηηο 10:30 π.κ. 
θαη όρη αξγόηεξα από ηηο 7:30 κ.κ. 

(β)  ηα εηδηθά θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο πεξηνρέο/δώλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, γηα θάζε εκέξα ηεο 
εβδνκάδαο,  κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ, είηε κε βάζε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ 
εηδηθώλ θαηαζηεκάησλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ Νόκνπ, είηε λα 
αλαπξνζαξκόδνπλ ην σξάξηό ηνπο, ώζηε λα ζπκπίπηεη κε ην σξάξην πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α). 

4. Καηά ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, ηα γεληθά θαηαζηήκαηα, πνπ 
βξίζθνληαη κέζα ζηηο πεξηνρέο/δώλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, 
δελ ζα ηεξνύλ αξγίεο. 
 

Τπνρξεώζεηο 
θαηαζηεκαηαξρώλ 
θαη δηθαηώκαηα 
ππαιιήισλ. 

5.  Οπδεκία δηάηαμε ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο κπνξεί λα εξκελεπζεί ή εθαξκνζζεί θαηά ηξόπν 
πνπ λα επεξεάδεη ή λα ζίγεη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ θαηαζηεκαηαξρώλ ή ηα δηθαηώκαηα ησλ 
ππαιιήισλ θαηαζηεκάησλ πνπ  πξνβιέπνληαη από ην Νόκν ή από άιιν λόκν. 



1983 
 

ΠΗΝΑΚΑ 

Παξάγξαθνη 3 θαη 4 

Πεξηνρή/Εώλε Πεξηγξαθή - Πεξηνρή / Οδόο 

Αζεέλνπ Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζεέλνπ 

Αξαδίππνπ Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ 

Γξνκνιαμηά-Μελενύ Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γξνκνιαμηάο-Μελενύ 

Κίηη Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Κηηίνπ 

Κιαπδηά Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Κιαπδηώλ 

Λάξλαθα Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Λάξλαθαο 

Λεηβάδηα Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ΓήκνπΛεηβαδηώλ 

Οξόθιηλε Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Οξόθιηλεο 

Πεξβόιηα Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Πεξβνιηώλ 

Πύια Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Πύιαο 

Σεξζεθάλνπ Οιόθιεξε ε πεξηνρή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Σεξζεθάλνπ 

 _______________ 

             Έγηλε ζηηο 27 Απγνύζηνπ 2014. 
 

      ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ, 
                                                                                                     Τπνπξγόο Δξγαζίαο Καη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


