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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ναύπλιο 6/4/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    Αριθ.Πρωτ. 114068 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Ναυπλίου-Ν.Κίου 
Ταχ.Κώδικας:21100 Ναύπλιο    ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Τηλέφωνα: 2752360386-388 
e-mail: mpazou@argolida.gr 
✆Πληροφορίες:Αναστασία Μπάζου 
 
 
ΘΕMΑ: Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στους Δήμους 
Άργους-Μυκηνών & Ναυπλιέων, κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής 22/4/2022 
 
      ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010 τ.Α΄) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει,  
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.435/20.09.1976 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/76) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων,  
5. Το αριθ. 20465/20.06.2018 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
σχετικά με την αρμοδιότητα καθορισμού ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κατά την 
ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, 
6. Το αριθ. 8844/28.02.2022 αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου σχετικά με 
λειτουργία καταστημάτων κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, 
7. Το αριθ. 1128/1-3-2022 αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Άργους σχετικά με 
λειτουργία καταστημάτων κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, 
8. Το αριθ. 596/29-3-2022 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας (Άργος), 
σχετικά με αρνητική γνωμοδότηση, 
9. Το αριθ. 10/5-4-2022 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ναυπλίου, σχετικά με 
αρνητική γνωμοδότηση. 
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10. Αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι όπως: 

 Ότι οι πόλεις των αναφερόμενων Δήμων αναμένεται να έχουν αυξημένη 
επισκεψιμότητα τόσο από τους μονίμους κατοίκους όσο και από πολίτες που έχουν 
εξοχικές κατοικίες, 
 Ότι η ενίσχυση της εμπορικής κίνησης θα ζωογονήσει οικονομικά τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες στην παρούσα πρωτοφανή χρονική συγκυρία, φαίνεται σαφώς να 
έχουν «πληγεί» περισσότερο από την συνεχιζόμενη κατάσταση πανδημίας και των 
οικονομικών επιπτώσεων που προσφάτως ενέσκηψαν λόγω του πολέμου. 
 Το γεγονός ότι η πολιτεία οφείλει καθ’ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να συνδράμει, με 
ενέργειες τόνωσης του «εμπορικού κόσμου». Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται 
καλύτερα οι αγοραστικές ανάγκες των καταναλωτών, των εργαζομένων και των 
μετακινούμενων στην περιοχή πολιτών, ευνοείται η ανάπτυξη της περιοχής, και γενικώς 
διευκολύνεται το κοινωνικό σύνολο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 Καθορίζουμε την προαιρετική λειτουργία καταστημάτων τη Μεγάλη Παρασκευή, 

22/04/2022, που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.435/1976, από ώρα έντεκα 
(11:00) στους Δήμους Άργους-Μυκηνών & Ναυπλιέων, με την υποχρέωση τήρησης της 
εργατικής νομοθεσίας. 
 

 Επισημαίνεται ότι, το ωράριο αυτό είναι προαιρετικό και οποιοσδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, μέσα 
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή 
της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 & του άρθρου 30 του Ν.3982/2011. 
 

 Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και θα 
δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
1. Εμπορικό Σύλλογο Άργους 
2. Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου 
3. Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα Νομού 
4. ΣΕΠΕ Αργολίδας 
5. Αστυνομική Δ/νση Αργολίδας    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
6. Δήμο Άργους-Μυκηνών 
7. Δήμο Ναυπλιέων 
8. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αργολίδας 
9. Τμήμα Εμπορίου & Απασχόλησης ΠΕ Αργολίδας 
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