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ΜΥΚΟΝΟΥ’’ 

                                                                      ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών 

                                                                                   Υπουργό Αιγαίου 

                                                                                   Υπουργό Ανάπτυξης 

                                                                                   Υπουργό Απασχόλησης &  

                                                                                   Κοινωνικής Προστασίας 

                                                                                   Υπουργό Δημόσιας Τάξης 

                                                                                   Υπουργό Τουρισμού 

ΚΟΙΝ: Σύνδεσμο Καταστηματαρχών 

            Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών 

           & Κέντρων Διασκέδασης Μυκόνου 

                                                                                    Θεσσαλονίκη 12 / 07 / 2005  

 

Κύριε Υπουργέ,  

Δυνάμει της υπ' αριθμ. 1169/1994 απόφασης των Υπουργών Εργασίας Ε, 

Γιανόπουλου και Δημόσιας Τάξης Σ. Παπαθεμελή που κυρώθηκε δια του άρθρου 14 του 

Ν. 2194/1994 καθορίστηκαν τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, 

λεσχών, ταβερνών, εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, αναψυκτηρίων, μαγειρείων, 

ζαχαροπλαστείων, πιτσαριών, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και λοιπών συναφών 

καταστημάτων εστιάσεως και προσφοράς για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αναψυκτικών και 

οινοπνευματωδών ποτών για το χρονικό διάστημα από 1/10 έως 31/3 ως εξής: για τις ημέρες 

Κυριακή ως και Πέμπτη έως την 2: 30 της επόμενης ημέρας, για την Παρασκευή έως την 3: 

00 της επόμενης ημέρας και το Σάββατο καθώς και τις παραμονές των επίσημων αργιών 

έως την 3: 30 της επόμενης ημέρας, ενώ καθοριζόταν ελεύθερο οράριο για συγκεκριμένες ημέρες. 

Η ως άνω υπουργική απόφαση σε τέσσερις (4) μόλις μήνες από την κύρωση της 

τροποποιήθηκε δια της υπ' αριθμ, 1011/22/19-δ/1994 αποφάσεως των ως άνω Υπουργών 

Εργασίας Ι. Σκουλαρίκη και Σ. Παπαθεμελή με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος 

λειτουργίας των καταστημάτων κατά μισή ώρα τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη από 

2:30 σε 3:00 της επόμενης ημέρας, ενώ για τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο ορίσθηκε η 

λειτουργία τους έως την 4;00 της επόμενης ημέρας. Δια αυτής δε της Υπουργικής αποφάσεως 

εξαιρέθηκε από την ως άνω ρύθμιση η πλειοψηφία των καταστημάτων που αναφέρονταν στην 

αρχική υπ' αριθμ. 1169/1994 Υπουργική Απόφαση περιοριζόμενη πλέον μόνο στα κέντρα 

διασκεδάσεως, τα μπαρ, τις λέσχες, και τις καφετερίες, 

Περαιτέρω και προ της παρέλευσης τριών (3) μηνών από την έκδοση της ως 

άνω Υπουργικής Αποφάσεως οι ως άνω Υπουργοί εξέδωσαν νέα Υπουργική Απόφαση 

την υπ' αριθμ. 1011/22/19-ιβ/Ί994 δια του άρθρου 2 της οποίας καταργήθηκαν οι ως άνω 

δύο Υπουργικές Αποφάσεις. Επίσης δια αυτής καθορίστηκε το ωράριο λειτουργίας των 

κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών ως και δια της 



προγενέστερης αποφάσεως ήτοι : για τις ημέρες Κυριακή ως και Πέμπτη έως της 3:00 της 

επόμενης ημέρας, ενώ για την Παρασκευή και το Σάββατο έως την, 4:00 της επόμενη ημέρας. 

H εν λόγω όμως Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε εκ νέου δια της υπ' αριθμ. 

1011/22/19-κθ/1995 αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σ. 

Τζουμάκα και Δημόσιας Τάξεως 1, Βαλυράκη δια της οποίας παρατάθηκε εκ νέου το 

ωράριο των ως άνω καταστημάτων για τις ημέρες από Κυριακή έως Πέμπτη από 3:00 σε 

3:30, ενώ για τις υπόλοιπες ήρθη κάθε σχετικός περιορισμός. 

             Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η ρύθμιση του ωραρίου των καταστημάτων 

αφενός  ακολούθησε μια συνεχόμενη αύξηση ως προς τον χρόνο διακοπής της λειτουργίας τους, 

αφετέρου περιορίστηκε τελικά σε τέσσερις μόνο κατηγορίες καταστημάτων, Το γεγονός δε ότι 

με συνεχείς Υπουργικές Αποφάσεις παρατείνονταν ο χρόνος λειτουργίας των καταστημάτων 

αποτυπώνει κατ' ουσία και την αναγκαιότητα για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο 

λειτουργίας έως την πλήρη άρση κάθε σχετικού περιορισμού. Στην άποψη αυτή συνηγορεί 

και ή έκδοση της υπ' αριθμ. 1011/22/19νστ/2004 Απόφασης των Υπουργών Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας Π. Παναγιωτόπουλος και Δημόσιας Τάξης Γ. Βουλγαράκης δια της 

οποίας καθορίστηκε ότι κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών 

Αγώνων, ήτοι από 4/8/2004 έως 30/9/2004, η λειτουργία των καταστημάτων για τις ημέρες από 

Πέμπτη έως Κυριακή επιτρέπονταν έως την 4: 30 της επόμενης ημέρας, ενώ για τις 

υπόλοιπες ημέρες διατηρήθηκε η άρση της κάθε περιορισμού, ρύθμιση η οποία 

προφανώς επιβλήθηκε λόγω της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών στην χώρα μας την εν 

λόγω περίοδο. Πλην όμως οι ίδιοι λόγοι, ήτοι αύξηση των επισκεπτών της χώρας μας λόγω 

διοργάνωσης των ολυμπιακών αγώνων και άλλων διεθνών επιτυχιών σε συνδυασμό με την 

ασκούμενη πολιτική στον τομέα του τουρισμού επιβάλουν τουλάχιστον την απελευθέρωση του 

ωραρίου των καταστημάτων. 

Άλλωστε ο περιορισμός της σχετικής ρυθμίσεως κατά τα ανωτέρω μόνο στα κέντρα 

διασκέδασης, τα μπαρ, τις λέσχες και τις καφετερίες δημιουργεί και σοβαρά προβλήματα 

αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων και άλλων με συναφή αντικείμενο 

που όμως δεν υπάγονται στους εν λόγω περιορισμούς, ενώ παραβιάζονται και οι 

συνταγματικές αρχές της ισότητας και του κράτους δικαίου. Το ως άνω επιχείρημα ενισχύεται 

και από την κοινή ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων δυνάμει 

των άρθρων 23 και 46 Ν. 2224/1994 όπως ισχύουν σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 

2639/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3144/2003 και την υπ’ αριθμ. 

1162/1997 Υ.Α.  

              Περαιτέρω από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων δια των οποίων 

παραχωρείται διευρυμένη εξουσία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον 

λεπτομερή καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κατά την πάγια 

συνταγματική επιταγή ότι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατ' άρθρο 102 Σ., σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2647/1998 

δια του οποίου ανατίθεται ο έλεγχος του ωραρίου των κέντρων διασκέδασης και των 

συναφών καταστημάτων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθίσταται σαφές ότι ο κατά τα 

ανωτέρω αυστηρός, ισοπεδωτικός και ανεδαφικός προσδιορισμός του ωραρίου λειτουργίας 

των επιχειρήσεων δια της υπ' αριθμ. 1011/22/19-ιβ/1994 ΥΛ όπως ισχύει σήμερα πέραν 

από ζημιογόνος τόσο για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αντίκειται στο άρθρο 102 του 

Συντάγματος καθώς και στις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και του κράτους δικαίου. 

 

 

 



 

           Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ‘’ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’’ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα των 

οποίων η πηγή σε αρκετές περιπτώσεις είναι ο κρατικός μηχανισμός της Ελλάδας, 

που σαν γίγαντας κινείται αργά και κάποιες φορές καταστρέφει με τον διασκελισμό 

του. 

            Στη συγκεκριμένη περίπτωση των καταστημάτων διασκεδάσεως και bars της 

Μυκόνου, του νησιού που αποτελεί έναν από τους τουριστικούς πνεύμονες της 

χώρας, που με τη δράση τους συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της τουριστικής 

βιομηχανίας, το κράτος εθελοτυφλεί μπροστά σε πρόβλημα υπαρκτό. 

             Οι ρυθμοί ζωής στο νησί είναι νωχελικοί όπως συμβαίνει πάντα στις διακοπές 

των ανθρώπων. Δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι οι τουρίστες κατευθύνονται  στη 

θάλασσα, ακολουθεί ο καφές τους στα παραλιακά καφέ όπου το πάρτυ μεσουρανεί. Η 

επιστροφή τους στα ξενοδοχεία σημειώνεται γύρω στις 8 το βράδυ απ΄ όπου 

αναχωρούν γύρω στις 11 για τα εστιατόρια. Καταλαβαίνετε πως αν αναχωρήσουν στη 

2 τα ξημερώματα για ένα μπαρ ή κέντρο διασκέδασης το οποίο κλείνει στις 3.30 δεν 

προλαβαίνουν να διασκεδάσουν!  

              Το νησί αποτελεί καθαρά τουριστικό προορισμό, αυτό σημαίνει πως οι 

τουρίστες πάνε για να κάνουν τις διακοπές τους, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν 

να ζήσουν μια δυο εβδομάδες που να μη τους θυμίζουν το πρόγραμμα και την πίεση 

του χειμώνα. Άρα για αυτούς οι διακοπές είναι ένα Σαββατοκύριακο διάρκειας 10-15 

ημερών, χωρίς Δευτέρες…Τρίτες… κτλ! 

            Ο ανεδαφικός και ισοπεδωτικός προσδιορισμός του ωραρίου στερεί από τον 

τουρίστα τον μόνο λόγο επίσκεψης στο νησί, ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ !                                               

Αναρωτήθηκε κανείς πως στα καταστήματά μας πληρώνουμε ΙΚΑ ΤΕΒΕ Μισθούς 

Εργαζομένων, ΑΕΠΙ, Gramo-Ερατώ- Απόλλων, Ενοίκια, και όλα αυτά πρέπει να τα     

καλύψουμε  δουλεύοντας από τις  2 τη νύχτα ως τις 3,30 ; 

            Αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη η Κυβέρνηση της χώρας και ο Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν στην απελευθέρωση του ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων μας διότι, πρώτα απ΄ όλα θα απομακρυνθούν οι 

τουρίστες από το νησί, δεύτερον θα καταδικαστούν οι τουριστικές επιχειρήσεις σε 

οικονομικό μαρασμό, τρίτον θα καταρρεύσει η οικονομία  ολόκληρου του νησιού 

παρασύροντας και τα συναφή επαγγέλματα του κλάδου, τέταρτον αν δυσαρεστηθούν 

οι τουρίστες από τη Μύκονο θα καταστραφεί η τουριστική οικονομία πολλών άλλων 

ελληνικών νησιών. 

           Αν συμβεί και αυτό τότε τι θα κάνουμε κύριοι αρμόδιοι; Μήπως θα 

ασχοληθούμε με βιομηχανίες αυτοκινήτων και αιρ-κοντίσιον ; 

            Αφήστε επιτέλους αυτόν τον κρύο προσδιορισμό ωραρίου και αφήστε μας να 

ασχοληθούμε παραγωγικά με το καυτό καλοκαίρι για να εξασφαλίσουμε για τις 

οικογένειές μας τις επιχειρήσεις μας και τους εργαζομένους μας ένα ανθρώπινο 

μοντέλο ζωής. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΣΚΕΔΙ 

Νίκη Κωνσταντίνου 

Πρόεδρος 

             


