Θεσμικό Πλαίσιο Ωραρίου Εμπορικών Καταστημάτων

Άρθρο 23. Ν.2224/1994

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.

2. Το πλαίσιο ωραρίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, ανάλογα με τις
συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το
νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών
συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις του
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση
ενδιαφερόμενων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, κατά τα
προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι
αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.

3. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 και τις αποφάσεις
που εκδίδονται κατά την παρά γραφο 2 του άρθρου αυτού επιβάλλονται κυρώσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α)."

«4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για εμπορικά καταστήματα μέσα στη
χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων. Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αυτών
μπορεί να διευρύνεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστικών σκαφών από τον
φορέα
διαχείρισης ύστερα από γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού.»

(άρθρο 164 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012)

" Η έναρξη της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων
τροφίμων, κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται πριν από την 05.00`
ώρα, μετά την οποία είναι ελεύθερη".

(άρθρο 13 Ν.3377/2005, ΦΕΚ Α 202/19.8.2005)

