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Άρθρο 1 - Αντικείμενο του κανονισμού 

Ο Δήμος Καρπενησίου έχει χαρακτηριστεί παραθεριστικός τόπος διότι παρουσιάζει αυξημένη 

επισκεψιμότητα από παραθεριστές, που διατηρούν θερινές κατοικίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Ταυτόχρονα είναι και πόλος έλξης για τους τουρίστες με αποτέλεσμα να έχει καθιερωθεί ως ένας δημοφιλής 

τουριστικός προορισμός που διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές , άριστη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών - 

προσφερόμενων προϊόντων και ένα πλήθος δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των  επισκεπτών για 

όλες τις εποχές του χρόνου . 

Αναμφίβολα, οι παραδοσιακοί οικισμοί του Δήμου και τα διατηρητέα πολιτιστικά , θρησκευτικά μνημεία 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής. Πρόκειται για οικισμούς με 

ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία.  

  Όμως, η εμφάνιση σύγχρονων φαινομένων όπως οι αυθαίρετες δομήσεις, πολεοδομικές παραβάσεις , η 

ηχορύπανση και η έλλειψη σεβασμού στο δημόσιο – κοινόχρηστο χώρο προκάλεσαν σημαντική υποβάθμιση στο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Το γεγονός αυτό δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ευρύτερου 

θεσμικού πλαισίου προστασίας και διαφύλαξης του φυσικού , κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μέρος 

του πλαισίου αποτελεί και η παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση . Αντικείμενο της είναι η διαμόρφωση και η 

καθιέρωση εκείνων των κανόνων που θα καθορίζουν τα χρονικά όρια λειτουργίας επιχειρήσεων και 

καταστημάτων.   

Σκοπός του κανονισμού είναι : α) η διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της 

πόλης του  Καρπενησίου  και  των  οικισμών του Δήμου , β) η διαμόρφωση και προώθηση ενός ανταγωνιστικού 

τουριστικού προϊόντος και γ) η προστασία  της  υγιούς επιχειρηματικότητας.     

 

Άρθρο 2 - Νομικό πλαίσιο 

Ο κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη , βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και εκδίδεται 

βάσει των παρακάτω διατάξεων :  

1) της περ. 13, παρ. IΙ του άρθρου 75, παρ. 1 του άρθρου 76 , άρθρο 79 , άρθρα 80 , 284 και 285 του Ν. 

3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-6-2006),  

2) της περ. 28 , παρ. 6 , άρθρο 94 και άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-6-2010),  

3) των άρθρων 82, 83, 84, 85 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-07-2018),  

4) του άρθρου 12 του Α.Ν. 445/1937 (Φ.Ε.Κ. 22/τ.Α’/25-01-1937) « Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 

κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων » ,  

5) του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1037 της 11/17 Νοεμβρίου 1971 (Φ.Ε.Κ. 235/τ.Α’) « Περί χρονικών ορίων 

λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών »,  

6) του Ν. 435/1976 (Φ.Ε.Κ. 251/τ.Α') « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών 

τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων », 

7) του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/τ.Α') « Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

8) του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

9) του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/08-8-13),  

10) των άρθρων 49 και 50 του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α’/19-5-17),  
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11) του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010),  

12) του άρθρου 57 του Ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. 73/τ.Α’/24-3-14) « Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέ-

δασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος » ,  

13) του Ν. 3028/28-6-2002 (Φ.Ε.Κ. 153/τ.Α’) « Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

14) του υπ’ αρ. 899/10-12-76 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 329/τ.Α’) « Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως 

τουριστικών τόπων » , 

15) του υπ’ αρ. 19.10/13-11-1978 Π.Δ/τος ( Φ.Ε.Κ. 594/τ.Δ’ ) « Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών 

Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών » , 

16) του υπ’ αρ. 20/11/1982 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 558/τ.Δ’/23-12-1982 ) « Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού 

οικισμού ο Δήμος Καρπενησίου ( Ευρυτανίας ) τροποποίηση και επιβολή όρων δομήσεως » , 

17) του υπ’ αρ. 180/1979 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 46/τ.Α') « Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως 

οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως » ,  

18) της υπ’ αρ. Γ/3721/80664/17-01-1983 (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Β’/07-4-1983) υπουργικής απόφασης περί 

χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Δημοτικού Σχολείου Κορυσχάδων Ν. Ευρυτανίας ,    

19) της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2257/39535/22-7-1998 (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Β’/07-4-1983) υπουργικής απόφασης περί 

χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου του χωριού Κορυσχάδες του Ν. Ευρυτανίας ,    

20) της υπ’ αρ. 1011/22/19-ιβ/94 (Φ.Ε.Κ. 724/τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού χρονικών 

ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων,   

21) της υπ’ αρ. 1011/22/28-ε/09 (Φ.Ε.Κ. 1334/τ.Β’/3-7-2009) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού 

χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων ,   

22) της υπ’ αρ. 16852/06-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β’/20-4-2011) υπουργικής απόφασης « Πρότυπος κανονισμός 

λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου » ,  

23) της υπ’  αρ.  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 3106/τ.Β’/9-12-2013) κοινής υπουργικής απόφασης,  

24) της  υπ’  αρ. οικ. 16228/17-5-2017 ( Φ.Ε.Κ. 1723/τ.Β/18-5-2017 ) κοινής υπουργικής απόφασης,    

25) της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23-06-2017 ( Φ.Ε.Κ. 2161/τ.Β’ ) Υπουργικής Απόφασης ,   

26) της υπ’ αρ. 1023/2/37-ΙΑ/ΑΔ3/96 ( Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β’ )  Αστυνομικής Διάταξης ,    

27) την υπ’ αρ. 1250/05-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 2884/τ.Β’/14-11-2013) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας 

περί λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και  

28) το υπ’ αρ. πρωτ. 49226/20-10-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί δημοσίευσης περίληψης 

των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 ΚΔΚ ,     

29) το υπ’ αρ. πρωτ. 68810/29-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ,      

30) το υπ’ αρ. πρωτ. 20465/20-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , 

31) τα υπ’ αρ. πρωτ. 37945/17-11-2011 και 46384/19-6-2019 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών για την 

εφαρμογή του άρθρου 285 του ν. 3463/2006, 

32) τα υπ’ αρ. πρωτ. 2/14226/0021/25-02-2015 και 2/82950/0021/31-12-2015 έγγραφα του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους περί διαδικασίας προώθησης κανονιστικών πράξεων ,  

33) το υπ’ αρ. πρωτ. 3810/17-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών − Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Καρπενησίου.   
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Άρθρο 3 - Ορισμοί 

Κατάστημα θεωρείται κάθε ανοικτός ή κλειστός χώρος εντός ακινήτου που ενεργούνται συνήθως 

αγοραπωλησίες  εμπορευμάτων. Με τα καταστήματα εξομοιώνονται τα κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα 

αισθητικής, βαφεία, καθαριστήρια, πλυντήρια, σιδηρωτήρια και στιλβωτήρια. 

Επιχείρηση Υγειονομικού ενδιαφέροντος νοείται κάθε κατάστημα ή επιχείρηση ή εργαστήριο ή 

δραστηριότητα που αφορά είτε τρόφιμα και ποτά, είτε παροχή υπηρεσιών. 

Κέντρο διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την 

παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100 db, 

σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών. 

Κινηματογράφος είναι το κτίριο ή μια εγκατάσταση όπου προβάλλονται κινηματογραφικές ταινίες .     

Θέατρο είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος που πραγματοποιείται η απόδοση ιστοριών μπροστά σε 

κοινό με τη χρήση κυρίως του λόγου, της μουσικής και του χορού. Πρόκειται για την παραγωγή ζωντανών 

απεικονίσεων πραγματικών ή φανταστικών συμβάντων.  

 

Άρθρο 4 - Ημέρες αργίας ( υποχρεωτικές , προαιρετικές , κατ’ έθιμο )  

Οι ημέρες αργίας στην Ελλάδα έχουν οριστεί με νομοθετική διάταξη ως υποχρεωτικές και προαιρετικές 

και άλλες ημέρες είναι αργίες κατ' έθιμο.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ/τος 748/1966 (Φ.Ε.Κ. 179/τ.Α’) , του άρθρου 14 του Ν. 4468/2017 

και του άρθρου 42 του Ν. 4554/2018 καθορίζονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας οι κάτωθι: η 25η Μαρτίου 

(εθνική εορτή), η Δευτέρα του Πάσχα, η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), η εορτή της 

Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου), η 26η Δεκεμβρίου και η Πρωτομαγιά (1η Μαΐου). Ως ημέρα 

προαιρετικής αργίας ορίζεται η 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή).  

Οι ημέρες που θεωρούνται ως αργίες κατ’ έθιμο έχουν ορισθεί είτε με κανονισμό εργασίας της 

επιχείρησης, είτε από έθιμο, είτε με συλλογική σύμβαση, διαιτητική απόφαση, διάταγμα, εσωτερικό κανονισμό ή 

από επιχειρησιακή συνήθεια. Οι ημέρες αυτές είναι η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου), τα Θεοφάνια (6η 

Ιανουαρίου), η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, του Αγίου Πνεύματος και η εκάστοτε τοπική εορτή . Με 

το Β.Δ που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 151/τ.Α’/15-6-1955, αναγνωρίστηκε για την πόλη του Καρπενησίου, η 

ημέρα της 23ης Σεπτεμβρίου ως μόνιμη επίσημη τοπική θρησκευτική τελετή του Νεομάρτυρος Αγίου Νικολάου 

του Καρπενησιώτη .  

 

Άρθρο 5 - Εθνικό πλαίσιο λειτουργίας καταστημάτων  

  Τα καταστήματα κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 

(Φ.Ε.Κ. 101/τ.Α’) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α’) , υπόκεινται στην εφαρμογή ενός ενιαίου 

πλαισίου ωραρίου λειτουργίας που καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 μ.μ. ώρα, το 

Σάββατο μέχρι την 20:00 μ.μ. ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 π.μ. έως ώρα 20:00 μ.μ.   

  Το πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων αυτών παρατείνεται με απόφαση του οικείου 

περιφερειακού συμβουλίου κατά χρόνο σε όλο το νομό ή σε ορισμένη περιοχή του , ανάλογα με τις συνθήκες 

και τις ανάγκες της περιοχής .   

Η έναρξη της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων, κατά το 

άρθρο 12 του N. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202/τ.Α’/19-8-2005) , δεν επιτρέπεται πριν από την 05.00π.μ. ώρα, μετά 
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την οποία είναι ελεύθερη. Σε κάθε κατάστημα πρέπει να υπάρχουν σε εμφανή μέρη πινακίδες και να 

αναγράφουν τις ώρες λειτουργίας του . 

 

 

Άρθρο 6 - Ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά την ημέρα Κυριακή  

Η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων 

γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων, ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξομοιουμένων 

καταστημάτων, φωτογραφείων, στιλβωτηρίων και αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών 

επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας . Ειδικά για τους τουριστικούς τόπους και τους τόπους 

παραθεριστικής κατοικίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

επιτρέπεται η λειτουργία και των αρτοποιείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων και οπωροπωλείων. Επίσης, ειδικά 

για τα ιχθυοπωλεία, επιτρέπεται η λειτουργία τους και κατά τη συμπίπτουσα προς Κυριακή παραμονή της 25ης 

Μαρτίου κάθε έτους.  

Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται προαιρετικά ορισμένες Κυριακές του χρόνου, με 

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 ( Φ.Ε.Κ. 

173/τ.Α’/08-8-2013 ). 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1250/05-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 2884/τ.Β’/14-11-2013) Απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που 

αναφέρονται στο Ν. 4177/2013, όλες τις Κυριακές του έτους με ωράριο από 11:00 π.μ έως 20:00 μ.μ. για την 

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά 

το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης 

διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.   

Οι Αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του Ν. 4472/2017 

(Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α’/19-05-2017) και ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένουν σε ισχύ και 

καταλαμβάνουν όλα τα εμπορικά καταστήματα. 

 

Άρθρο 7 - Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής  

Η λειτουργία των καταστημάτων απαγορεύεται κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής μέχρι την 

13.00 μ.μ. ώρα.  

Με απόφαση του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη μετά από γνώμη των οικείων επαγγελματικών 

οργανώσεων εργοδοτών και μισθωτών, εάν υφίστανται τέτοιες οργανώσεις , δύναται να καθορίζεται 

διαφορετικά το ωράριο  λειτουργίας των καταστημάτων κατά την ανωτέρω ημέρα και εφόσον το επιβάλλουν οι 

τοπικές συνθήκες . 

 

Άρθρο 8 - Χρονικά  όρια  λειτουργίας  κέντρων  διασκεδάσεως,  των  μπαρ,  των  λεσχών  και   των    

                 καφετεριών  

Τα χρονικά  όρια  λειτουργίας  των  κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών  

καθορίζονται ως ακολούθως : 

α. Τις ημέρες  Κυριακή  έως  και  Πέμπτη μέχρι την 04.30 π.μ. ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1   

Οκτωβρίου έως  31 Μαΐου και  μέχρι την  05.00 π.μ. ώρα  της  επόμενης  ημέρας  για  την  περίοδο από 1 

 Ιουνίου έως  30  Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 π.μ. ώρα. 



Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων                                                                                           Σελίδα 7 από 8 

 

β. Χωρίς  χρονικό  περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις  παραμονές  των  επίσημων  αργιών, την  

Τσικνοπέμπτη, την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αρ- 

γία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων . 

Στα καταστήματα εστιάσεως και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών που δεν υπάγονται στα ανωτέρω 

καταστήματα δεν επιτρέπεται η προσφορά οινοπνευματωδών ποτών και η λειτουργία μουσικής μετά από τη 

λήξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων για τα οποία ισχύουν χρονικοί περιορισμοί. Τα καταστήματα 

αυτά όταν λειτουργούν ως μικτά καταστήματα με ένα εκ των καταστημάτων για τα οποία ισχύουν περιορισμοί 

στο ωράριο λειτουργίας υπάγονται και αυτά στους περιορισμούς αυτούς. 

Δεν αποτελεί παράβαση των κείμενων διατάξεων η καθυστέρηση λήξης της λειτουργίας επί 30 λεπτά της 

ώρας προς αποχώρηση των πελατών. 

 

Άρθρο 9 - Ώρες λειτουργίας κινηματογράφων και θεάτρων   

  Απαγορεύεται η λειτουργία των κινηματογράφων πέρα της 24.00μ.μ. ώρα. Σε κάθε περίπτωση 

απαγορεύεται η λειτουργία των μεγαφώνων σε ένταση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για την 

εξυπηρέτηση των θεατών, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία.  

Ώρα έναρξης των θεατρικών παραστάσεων και των λοιπών παρεμφερών θεαμάτων ορίζεται κατ' 

ανώτατο όριο η 10.30μ.μ ώρα . Η ώρα λήξης των ανωτέρω παραστάσεων ορίζεται η 1 π.μ. κατά τη χειμερινή 

περίοδο και 1.15 π.μ. κατά τη θερινή περίοδο . 

 

Άρθρο 10 - Γενικές Απαγορεύσεις 

Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται τα θορυβώδη παίγνια σε 

καφενεία, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των 

θαμώνων των κέντρων αυτών.  

Απαγορεύεται καθ' όλες τις ώρες του 24ωρου:  

α) Η διαλάληση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων από μικροπωλητές, εμπόρους και λοιπούς 

επαγγελματίες ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό αυτών των πωλουμένων ειδών, του 

επαγγέλματος ή των παρεχομένων υπηρεσιών τους.  

β) Η διαλάληση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των καταστημάτων των πωλουμένων ειδών ή των 

προσφερομένων υπηρεσιών, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με φωνές και επικλήσεις. Όταν διαπράττεται 

παράβαση των ανωτέρω από υπαλλήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι διευθυντές των καταστημάτων.  

γ) Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργοστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων 

υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κλπ.) περιστέλλουν στο ελάχιστο 

δυνατό όριο του θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών.  

 

Άρθρο 11 - Κυρώσεις  

Κάθε παραβίαση των όρων που διέπει τα χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων 
αποτελεί λόγο επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα µε τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας .  

Σε κάθε υπόχρεο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1892/90 καθώς και των διοικητικών 

πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του, επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές αναγράφονται στην παρ. 7 του 

ανωτέρω άρθρου .   
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Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 23 του ν. Ν. 2224/94 (Φ.Ε.Κ. 

112/τ.Α’) και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλονται 

κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/τ.Α’), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’).  

Οι παραβάτες των διατάξεων των υπ’ αρ. 1011/22/19-ιβ/94 (Φ.Ε.Κ. 724/τ.Β’) και 1011/22/28-ε/09 

(Φ.Ε.Κ. 1334/τ.Β’/3-7-2009) κοινών υπουργικών αποφάσεων τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 

του άρθρου 14 του Ν. 2194/1994 (34/τ.Α’), σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του άρθρου 8 του Ν. 2207/1994 

( 65/τ.Α’) . 

 Οι παραβάτες της υπ’ αρ. 1023/2/37-ΙΑ/ΑΔ3/96 (Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β’) Αστυνομικής διάταξης διώκονται και 

τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν.1481/1984, εφόσον από άλλη διάταξη δεν 

τιμωρούνται βαρύτερα.  

Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 του Α.Ν. 445/1937 (Φ.Ε.Κ. 22/τ.Α’/25-01-1937) τιμωρείται 

με κράτηση και πρόστιμο .  

Μετά την τρίτη καταδικαστική απόφαση εντός της θεατρικής περιόδου για παράβαση της παρ. 1 του 

άρθρου 6 του Α.Ν. 446/1937 (Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α’) δικαιούται η Αστυνομική αρχή να διατάξει το κλείσιμο του 

δημοσίου θεάματος και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του έως 15 ημέρες . 

 

Άρθρο 12 - Έναρξη ισχύος της κανονιστικής απόφασης 

   Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με τις  διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και την έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας .  

   Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 

Καρπενησίου. 


