
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 11756/Δ5/ 16.10.2018 (Β΄ 4776) 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρ-
θρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης 
των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυ-
σική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης 
Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ: 6772/ 
Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) απόφασης του Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των 
εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, 
κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής 
Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις 
προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής».

2 Τροποποίηση απόφασης αριθ. πρωτ. οικ. 
3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 4922/Β΄/31.12.2019) με 
Θέμα «Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία 
εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλά-
δων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 
2020 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφε-
ρομένων στις παραγράφους 1 και 1Α, του άρ-
θρου 16 του ν. 4177/2013».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 907 /Δ5 (1)
   Τροποποίηση της 11756/Δ5/ 16.10.2018 (Β΄ 4776) 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρ-
θρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης 
των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυ-
σική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης 
Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ: 6772/ 
Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) απόφασης του Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των 
εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κα-
τολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συν-
δρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προ-
βλεπόμενες τιμές εφαρμογής».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 (Α΄ 24) «Περί κυρώσεως, τροποποι-

ήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 
εις περιοχής Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 3 και της 
ΠΝΠ, βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) «Περί κυρώσεως της από 
26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών 
εκ των σεισμών 1981», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει.

3. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

6. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) κοινή απόφα-
ση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων 
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

7. Την αριθ. οικ.6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) από-
φαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών 
επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, 
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης 
Στεγαστικής Συνδρομής».

8. Την αριθ. οικ.11756/Δ5/16.10.2018 (Β΄ 4776) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Συμπληρωμα-
τικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογι-
σμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατά-
σταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική 
καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής 
Συνδρομής, της με αριθ. οικ:6772/ Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) 
απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των 
εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, 
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης 
Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς 
τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής».

9. To ν. 3919/2011 (Α΄ 32) περί Αρχής της επαγγελμα-
τικής ελευθερίας, κατάργησης αδικαιολόγητων περιορι-
σμών και άσκησης επαγγελμάτων.

10. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.273/17.07.2012 
(Β΄ 2221) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρε-
ωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

11. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.5364/Δ/Β11/04.12.2015 
(Β΄ 2774) απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μετα-
φορών και Δικτύων περί καθορισμού ελαχίστων υπο-
χρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών απο-
κατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από 
πυρκαγιά.

12. Τη με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 (Β΄ 
3255) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών 
με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστι-
κής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 
σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

και επειδή,
α) Από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 

σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής 
και Δυτικής Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Βο-
ρείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκλήθηκαν εκτεταμένες 
ζημιές σε πολλά κτίρια.

β) Θα προκύψει η ανάγκη για Οριοθετήσεις περιοχών 
και παροχές πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατά-
σταση των ζημιών σε κτίρια που πρόκειται να υποστούν 
βλάβες μελλοντικά από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς.

γ) Στο τιμολόγιο εργασιών υπάρχουν εργασίες αποκατά-
στασης που χρήζουν αλλαγή της τιμολόγησης αυτών, λόγω 
του είδους, μεγέθους και βαθμού βλάβης από πυρκαγιά.

δ) Απαιτείται να τιμολογηθούν οι εργασίες αυτές, ού-
τως ώστε να δύνανται να συμπεριληφθούν στις Άδειες 
Επισκευής πυρόπληκτων κτιρίων, καθώς και να λάβουν 
οι πυρόπληκτοι την αντίστοιχη Στεγαστική Συνδρομή 
αποκατάστασης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 11756/Δ5/16.10.2018 (Β΄ 4776) (διόρθωση σφάλ-
ματος Β΄ 5988) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών ως προς τις τιμές εφαρμογής των άρθρων 
του τιμολογίου Ν.Ζ.1, Ν.Ζ.2 ως ακολούθως:

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ν.Ζ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο Ν.Ζ.1 
Α. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση αποχετευτική για κάθε ξεχωριστή ιδι-

οκτησία (κατοικία)
Χίλια ευρώ (1000 €)
2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά 

W.C. ή λουτρό)
Οκτακόσια ευρώ (800 €)
3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό
Εξακόσια ευρώ (600 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθή-

κες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
Τριακόσια ευρώ (300 €)
Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Β2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση υδραυλική για κάθε ξεχωριστή ιδιο-

κτησία (κατοικία)
Χίλια τετρακόσια ευρώ (1400 €)
2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά 

W.C. ή λουτρό)
Χίλια ευρώ (1000 €)
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3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό
Εξακόσια ευρώ (600 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθή-

κες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
Τετρακόσια ευρώ (400 €) 
Άρθρο Ν.Ζ.2
Α2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κάθε ξεχωριστή 

ιδιοκτησία (κατοικία)
Χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800 €)
7) Αντικατάσταση Ηλεκτρικού Πίνακα
Πεντακόσια ευρώ (500 €)
2. Οι παραπάνω τροποποιημένες τιμές των άρθρων 

Ν.Ζ.1, Ν.Ζ.2 της με αρ. πρωτ. οικ. 11756/Δ5/16.10.2018 
(Β΄ 4776) (διόρθωση σφάλματος Β΄ 5988) απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών χρησιμοποιούνται:

α. Για την τροποποίηση αδειών επισκευής πυρόπλη-
κτων κτιρίων που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές που 
έχουν οριοθετηθεί με τη με αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/
Α325/3.8.2018 (Β΄ 3255) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί 
και είναι σε ισχύ, μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη. 
Η τροποποιημένη Στεγαστική Συνδρομή θα χορηγείται 
στις επόμενες πράξεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

β. Για την έκδοση αδειών επισκευής πυρόπληκτων κτι-
ρίων που βρίσκονται στις προαναφερόμενες πληγείσες 
περιοχές καθώς και σε περιοχές που θα εκδηλωθούν 
μελλοντικά πυρκαγιές και θα οριοθετηθούν με σχετικές 
κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. οικ. 11756/
Δ5/16.10.2018 (Β΄ 4776) (διόρθωση σφάλματος Β΄ 5988) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ.: οικ. 277 (2)
Τροποποίηση απόφασης αριθ. πρωτ. οικ. 

3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 4922/Β΄/31.12.2019) με 

Θέμα «Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία 

εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλά-

δων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 

2020 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερο-

μένων στις παραγράφους 1 και 1Α, του άρθρου 

16 του ν. 4177/2013.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. με αριθμό 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α΄/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4177/08-08-2013 
(ΦΕΚ 173/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τα αριθ. οικ. 2765/08-10-2019 έγγραφο του Τμήμα-
τος Εμπορίου Κυκλάδων με το οποίο ζητούνται από τους 
αρμόδιους φορείς οι απόψεις τους για την λειτουργία 
των καταστημάτων τις Κυριακές.

5. Το αριθ. 186/14-10-2019 έγγραφο του Εμποροεπαγ-
γελματικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου, το αριθ. 
17/2019 απόσπασμα πρακτικού - αριθμός απόφασης 
175/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Ίου, το με ημερο-
μηνία 14-10-2019 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Σύ-
ρου, και το αριθ. 34/2019/31-10-2019 έγγραφο του Συν-
δέσμου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου, το αριθ. 
1382/21-10-2019 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Νάξου, το αριθ. 4925/25-10-2019 απόσπασμα 
πρακτικού-Αριθμός Απόφασης 200/2019 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κέας, το αριθ. 21/25-10-2019 απόσπασμα 
πρακτικού - αριθμός απόφασης 148/2019 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου και το αριθ. 1436/04-11-2019 από-
σπασμα πρακτικού - αριθμός απόφασης 69/31-10-2019 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου.

6. Την αριθ. 24561/594 απόφαση ΦΕΚ Β 1276/2011 
«Κατ' εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων που εξυπηρε-
τούν την τουριστική κίνηση την Κυριακή και τις ημέρες 
αργίας στο Νομό Κυκλάδων».

7. Την απόφαση αριθ. πρωτ. οικ 3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 
4922/Β΄/31.12.2019) με Θέμα «Απόφαση για Προαιρετική 
λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλά-
δων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2020 και 
άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παρα-
γράφους 1 και 1Α, του άρθρου 16 του ν. 4177/2013.».

8. Το αριθ. πρωτ. 1405/14-01-2020 έγγραφο του Εμπο-
ροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου, με το οποίο ζητεί-
ται η τροποποίηση για την Νάξο της απόφασης αριθ. 
πρωτ. οικ. 3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 4922/Β΄/31.12.2019).

9. Το έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Άνδρου, με 
το οποίο ζητείται η τροποποίηση για την Άνδρο της 
απόφασης αριθ. πρωτ. οικ 3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 4922/
Β΄/31.12.2019).

10. Το αριθ. πρωτ. 2/2010/14-01-2020 έγγραφο του 
Συνδέσμου Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών Μήλου, με 
το οποίο ζητείται η τροποποίηση για την Μήλο της 
απόφασης αριθ. πρωτ. οικ. 3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 4922/
Β΄/31.12.2019).

11. Το αριθ. πρωτ. 289/16-01-2020 έγγραφο του Δήμου 
Θήρας, με το οποίο ζητείται η τροποποίηση για την Θήρα 
της απόφασης αριθ. πρωτ. οικ. 3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 
4922/Β΄/31.12.2019).

12. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης των καταναλωτών και 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την οικονο-
μική δραστηριότητα των Δήμων του Νομού Κυκλάδων.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
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γισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση αριθ. πρωτ. οικ. 
3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 4922/Β΄/31.12.2019) με Θέμα 
«Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών κατα-
στημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου για το έτος 2020 και άλλες Κυριακές επιπλέον 
των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 1Α, του άρ-
θρου 16 του ν. 4177/2013.», στο αποφασιστικό τμήμα 
της, ως ακολούθως:

- Αντικαθίσταται η παράγραφος της αριθ. πρωτ. οικ. 
3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 4922/Β΄/31.12.2019) που αναφέ-
ρει:

• Για τα Νησιά Μήλο και Σύρο επιτρέπεται η προαιρε-
τική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις 
Κυριακές για το διάστημα από 01/04 έως 31/10 από τις 
παρακάτω παραγράφους

• Για την Σύρο επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία 
των εμπορικών καταστημάτων και τις άλλες Κυριακές 
πλην αυτών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 1Α 
του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 για το διάστημα από 
01/04 έως 31/10.

• Για το νησί της Μήλου επιτρέπεται η προαιρετική 
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις άλλες 
Κυριακές πλην αυτών που ορίζονται στις παραγράφους 1 
και 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 για το διάστημα 
από 14/6 έως 20/9.

- Αντικαθίσταται η παράγραφος της αριθ. πρωτ. οικ. 
3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 4922/Β΄/31.12.2019) που αναφέρει :

• Για τα Νησιά της Νάξου και της Άνδρου δεν επιτρέπε-
ται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστη-
μάτων άλλες Κυριακές πλην αυτών που ορίζονται στις 

παραγράφους 1 και 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, 
από την παρακάτω παράγραφο

• Για το νησί της Νάξου επιτρέπεται η προαιρετική 
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις άλλες 
Κυριακές πλην αυτών που ορίζονται στις παραγράφους 1 
και 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 για το διάστημα 
από 21/03 έως και 31/10.

- Αντικαθίσταται η παράγραφος της αριθ. πρωτ. οικ. 
3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 4922/Β΄/31.12.2019) που αναφέ-
ρει:

• Για τα Νησιά Μύκονο, Κέα, Κίμωλο, και Ίο, επιτρέπεται 
η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημά-
των όλες τις Κυριακές του χρόνου, από την παρακάτω 
παράγραφο

• Για τα Νησιά Σαντορίνη (Θήρα), Άνδρο, Μύκονο, Κέα, 
Κίμωλο, και Ίο επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των 
εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. πρωτ. οικ. 
3571/31.12.2019 (ΦΕΚ 922/Β΄/31.12.2019) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για προαιρετική λει-
τουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλά-
δων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2020 
και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις 
παραγράφους 1 και 1Α, του άρθρου 16 του ν. 4177/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερμούπολη, 27 Ιανουαρίου 2020 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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