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Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ  απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε  θΑξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε 

πθηζηάκελνπ θαζεζηώηνο όζν αθνξά ην άλνηγκα ηωλ Κπξηαθώλ ,  δειαδή  λα      

έρνπλ ην  δηθαίωκα αλνίγκαηνο ηηο Κπξηαθέο ηνπ Καινθαηξηλνύο κήλεο                  

κόλν  ηα θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηωλ γλωζηώλ ηνπξηζηηθώλ δωλώλ. 

Είκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηείηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εθηίκεζε 

 

 

        Ο Πξόεδξνο                   Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

  

Εεξβνπδάθεο Παλαγηώηεο                                                Μπαξκπόπνπινο Παλαγηώηεο
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                              Ετος  Ιδρσσης  1985 
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ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣ:   6920                                                          HΡΑΚΛΔΗΟ  9 επηεκβξίνπ   2013  
 
 

Ππορ Ανηιπεπιθεπειάπση Ρεθύμνος 

Κςπία Μαπία Λιονή  

Ρέθςμνο 

 

ΘΕΜΑ: ΘΕΕΘ ΓΘΑ ΣΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘ ΣΩΝ ΚΤΡΘΑΚΩΝ  

ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 

 

Αξιόηιμη κςπία Ανηιπεπιθεπειάπση, 

                                      Οπωο ήδε γλωξίδεηε βάζεη ηνπ λένπ ζεζκηθνύ 
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηηο Κπξηαθέο απμάλνληαη νη 
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηνπηθνύ Αληηπεξηθεξεηάξρε ωο πξνο ηνλ θαζνξηζκό ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηωλ θαηαζηεκάηωλ θαη ηεο επέθηαζεο ηνπ ωξαξίνπ ηνπο, 
θαζεκεξηλέο θαη Κπξηαθέο θαζώο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηωλ ιαϊθώλ αγνξώλ.   

 

Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ ζε ζρέζε κε ηνλ «Καιιηθξάηε», ζπλάγεηαη 
κε ζαθήλεηα όηη ε αξκνδηόηεηα απνδίδεηαη ζηνπο εθιεγκέλνπο 
αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ κε εηδηθή αηηηνιόγεζε, ζηνηρείν 
όκωο θαζνξηζηηθό γηα ηελ εγθπξόηεηαο ηεο απόθαζεο.  Όπωο βεβαίωο είλαη 
απηνλόεην, ε εηδηθή αηηηνιόγεζε εληζρύεηαη ηδηαίηεξα όηαλ έρεη ιεθζεί ε γλώκε 
ηνπ ηνπηθνύ ή ηωλ ηνπηθώλ Δκπνξηθώλ πιιόγωλ θαη ηνπ εξγαηηθνύ θέληξνπ. 
 

Η Ομοζπονδία Εμποπικών ςλλόγων Κπήηηρ καη΄απσήν ζαρ ζςγσαίπει 

πος ππώηη ζε επίπεδο Κπήηηρ, έσεηε ξεκινήζει ηην διαβούλεςζη για 

ηην λειηοςπγία ηηρ αγοπάρ και ηων Κςπιακών ζηο Νομό Ρεθύμνος. 

 
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δκπνξηθό ύιινγν Ρεζύκλνπ θαη ζηεξίδνληαο ηηο 
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ,  γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη 
ηωλ Κπξηαθώλ γηα ην  Ννκό Ρεζύκλνπ ζαο πξνηείλνκε: 
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Για ηην πεπίοδο από 10/2013 – 02/2015 
 

1. Σνπξηζηηθνί Οηθηζκνί λνκνύ : Αγ. Γαιήλε, Πιαθηάο, Μπαιί, Πάλνξκν 

αλνηθηά ηηο Κπξηαθέο από ηνμλ Απξίιην έωο θαη ηνλ Οθηώβξην. 

2. Αλαηνιηθό Παξαιηαθό κέηωπν : από νθνθιή Βεληδέινπ – Άξε 

Βεινπρηώηε – Απζηξαιώλ Πνιεκηζηώλ – Παιηά Δζληθή – Μηζίξηα – 

Πιαηαληάο – Αδειηαλόο Κάκπνο – έωο θαιέηα αλνηθηά ηηο Κπξηαθέο 

από Απξίιην έωο Οθηώβξην. 

3. ε πέληε – έμη αλαπηπζζόκελνπο νηθηζκνύο όπωο : Αλώγεηα, 

Δπηζθνπή, Αηζηπόπνπιν θ.α. αλνηθηά θάζε Κπξηαθή. 

4. ην Ηζηνξηθό Κέληξν ηνπ Ρεζύκλνπ (Γαθηύιηνο) αλνηθηά ηηο Κπξηαθέο 

Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ. 

Παπαηηπήζειρ : Από ηηο επηά ππνρξεωηηθέο Κπξηαθέο  δελ ζα θάλνπλ ρξήζε 
ηελ 3 ε Ννεκβξίνπ 2013, 15 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 4 Μαΐνπ 2014, 2 Ννεκβξίνπ 
2014 θαη απηό γηαηί ζεωξνύλ όηη δελ έρνπλ θαλέλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 
εκπνξηθό. Δλώ δεηάλε ηελ 29 Γεθεκβξίνπ 2013 ωο Κπξηαθή ηδηαίηεξνπ 
θαηαλαιωηηθνύ ελδηαθέξνληνο  
 

1. Σν ωξάξην ηηο Κπξηαθέο ηνλ Ηνύιην θαη ηνλ Αύγνπζην λα είλαη από 11.00 

έωο 22.30 (παξάηαζε από ηηο 20.00 πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο). 

2. Παξάηαζε θαζεκεξηλά ηνπ ωξαξίνπ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν κέρξη ηηο 

22.30 

3. ην Ηζηνξηθό Κέληξν, ζην Αλαηνιηθό κέηωπν θαη ζηνπο νηθηζκνύο ην 

ωξάξην λα επεθηαζεί κέρξη ηηο 22.00 γηα ηηο πεξηόδνπο από Απξίιην έωο 

Ηνύλην θαη από επηέκβξην κέρξη Οθηώβξην. 

4. Εεηνύλ επίζεο γηα ηελ επόκελε πεξίνδν λα κελ επηηξαπεί ε Λεηηνπξγία 

Λαϊθώλ αγνξώλ ή παδαξηώλ ζε θαλέλα ζεκείν ηεο Αληηπεξηθέξεηαο 

Ρεζύκλνπ.  

Ζ Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο, ζηεξίδνληαο ηηο ζέζεηο ηωλ 
θαηά ηόπνπο Δκπνξηθώλ πιιόγωλ γηα ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
ηεο αγνξάο θαη  ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηηο Κπξηαθέο ζηνπο θαηά ηόπνπο 
Αληηπεξηθεξηάξρεο, ζέινπκε λα ζαο δηαβεβαηώζνπκε όηη ζα παξακείλνπκε ζε 
κόληκε βάζε ζηελ δηάζεζή ζαο, γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξω ζπλελλόεζε, 
δηεπθξίληζε ή δηάινγν.   
 

ΟΜΟΠΟΝΔΘΑ  ΕΜΠΟΡΘΚΩΝ  ΤΛΛΟΓΩΝ  ΚΡΗΣΗ 

Με εκηίμηζη 

Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 
 

ΚΑΡΟΤΖΟΤ  ΜΑΡΘΝΑ                                         ΠΟΛΘΟΤΔΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΘΟ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ηρϊων Πολυτεχνείου 106 Κίςαμοσ 73400 Σηλ/Fax 28220-22772 
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ΠΡΟ: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΣΗ 

Πρόεδρο ΟΕΚ κ. Πολιουδάκη Γεϊργιο 

 

Αγαπητοί κφριοι/κυρίεσ 

Σε ςυνζχεια τθσ επιςτολισ ςασ με αρ.πρωτ. 6919/09-09-2013 στην οποία αιτήστε να σας γνωστοποιήσουμε τισ κζςεισ 

του Ν.Ε.Σ.Κ. για τθν περιοχι τθσ Κιςάμου, ςχετικά με το μείηον κζμα του ανοίγματοσ των καταςτθμάτων τισ Κυριακζσ, 

κα κζλαμε να ςασ κάνουμε γνωςτό ότι ο Νζοσ Εμπορικόσ Σφλλογοσ Κιςάμου εξακολουκεί να παραμζνει αντίκετοσ ςτο 

κακολικό άνοιγμα των καταςτθμάτων τισ Κυριακζσ, κακϊσ αυτό εξυπθρετεί αποκλειςτικά τα μεγάλα εμπορικά και τισ 

αλυςίδεσ καταςτθμάτων, αφοφ οι Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν ςε αυτό το βάροσ. 

Όπωσ όμωσ ζγινε γνωςτό, από τισ διατάξεισ του νζου νόμου ςε ςχζςθ με τον «Καλλικράτθ», ςυνάγεται με ςαφινεια 

ότι θ αρμοδιότθτα ωσ προσ τον κακοριςμό τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων και τθσ επζκταςθσ του ωραρίου τουσ, 

κακθμερινζσ και Κυριακζσ, αποδίδεται ςτουσ εκλεγμζνουσ Αντιπεριφερειάρχεσ, οι οποίοι αποφαςίηουν με ειδικι 

αιτιολόγθςθ, για τθν εγκυρότθτασ τθσ απόφαςθσ. 

ε αυτό το πλαίςιο ο Ν.Ε..Κ. με απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου που ςυνεδρίαςε την Πζμπτη 19/09/2013, 

αποφάςιςε την υπαγωγή τησ Κιςάμου ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των καταςτημάτων ωσ Σουριςτικήσ Περιοχήσ, για 

τουσ μήνεσ Απρίλιο ζωσ και Οκτϊβριο κακϊσ ςυγκεντρϊνει όλα τα κριτιρια για να γίνει να γίνει αποδεκτι θ 

πρόταςθ. 

 Αναγνωριςμζνθ τουριςτικι ταυτότθτα και φιμθ. 

 Διαπιςτωμζνο παρακεριςτικό χαρακτιρα. 

 Συγκζντρωςθ ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν φυςικοφ κάλουσ, που εξατομικεφουν τον τόπο. 

 Συγκζντρωςθ μαηικοφ τουριςμοφ, εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, κάκε είδουσ (αναψυχισ, κρθςκευτικοφ, 
περιθγθτικοφ, αγροτικοφ, χειμερινοφ ι κερινοφ κλπ.). 

 Υψθλό βακμό εξάρτθςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα. 

 Παράδοςθ ι ςτοιχεία εμπορικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (ενδεικτικά τα ιςτορικά κζντρα των πόλεων, οι 
«παλαιζσ πόλεισ»). 

Είναι γνωςτό ότι θ Κίςαμοσ διακζτει τρεισ από τουσ πιο δθμοφιλείσ προοριςμοφσ ςτθν Κριτθ αλλά και τθν Ελλάδα, οι 

οποίοι δεν είναι άλλοι από Ελαφονιςι, Μπάλο & Φαλάςαρνα, κακϊσ και αρχαιολογικοφσ και άλλουσ προοριςμοφσ.  

Παρόλα αυτά ωσ Εμπορικόσ φλλογοσ που πρωταρχικά τον ενδιαφζρει η διαςφάλιςη των Σοπικϊν Επιχειρήςεων 

και κατά ςυνζπεια τησ Σοπικήσ Οικονομίασ, θα θζλαμε τισ απαραίτητεσ διαςφαλίςεισ που αφοροφν ςτο ότι τα 

καταςτήματα που θα εξυπηρετοφν την τουριςτική κίνηςη τισ Κυριακζσ, για τουσ μήνεσ Απρίλιο ζωσ και Οκτϊβριο,  

θα πρζπει να πληροφν με αυςτηρότητα τισ  προχποθζςεισ που ζχουν τεθεί: 

 Είναι κάτω των 250 τμ. (προχπόκεςθ του νόμου). 

 Δεν λειτουργεί ςε εμπορικό κζντρο ι εκπτωτικό χωριό (προχπόκεςθ του νόμου). 

 Δεν ανικει ςε αλυςίδα καταςτθμάτων τθσ αυτισ φίρμασ, οφτε ζχει χαρακτιρΑ εκπτωτικό από τθν φφςθ του 
(stock ι outlet – προχπόκεςθ του νόμου).   

 Λειτουργεί ςε χαρτογραφθμζνθ τουριςτικι περιοχι. 

 Λειτουργεί εποχιακά. 

 Εντόσ τθσ επιχείρθςθσ ομιλείται τουλάχιςτον μια (1) ξζνθ γλϊςςα. 

 Στισ αναρτθμζνεσ τιμζσ, ζχει πλθροφορίεσ για τα πωλοφμενα είδθ και ςτα αγγλικά. 

Επιπλζον αυτϊν, ο Νζοσ Εμπορικόσ φλλογοσ Κιςάμου παραμζνει ςταθερόσ ςτην άποψη ότι η λειτουργία των 

καταςτημάτων τισ υπόλοιπεσ Κυριακζσ του χρόνου, θα πρζπει να παραμείνει ςτο ίδιο ακριβϊσ πλαίςιο που ίςχυε 

ζωσ και ςήμερα, δηλαδή τα καταςτήματα να παραμζνουν ανοικτά μόνο την τελευταία Κυριακή του χρόνου και όχι 

επτά Κυριακζσ όπωσ ζχει προταθεί. 

ασ ευχαριςτοφμε θερμά! 
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ΜΕ ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΓΙΑ ΣΟ Δ.. 

 

 


