
Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργέ, Γενικέ Γραμματέα,

Μετά  την  έκδοση  της  αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.  8378/05-02-2021  (ΦΕΚ  454/Β/05-02-2021) 

Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 

6:00, και επειδή γίναμε αποδέκτες πολλών ερωτημάτων τόσο από επαγγελματίες όσο και από 

Εμπορικούς Συλλόγους και το Επιμελητήριο παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

Α)  για  το  ωράριο  των  καταστημάτων λιανεμπορίου,  κομμωτηρίων  και  υπηρεσιών 

προσωπικής  υγιεινής  που  θα  ισχύει  από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή  στις  περιοχές  της  Π.Ε. 

Χαλκιδικής,  κι  αυτό  γιατί,  στην  ανωτέρω απόφαση  ενώ αναγράφεται  ότι  στην Περιφερειακή 

Ενότητα Χαλκιδικής υπάρχει περιορισμός κυκλοφορίας για τους πολίτες από 18:00 έως 05:00, 

στα σημεία 25 (λιανεμπόριο) και 26 (κομμωτήρια και υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής) στην παρ. 

1Β του άρθρου 1 αυτής, αναφέρεται ως προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 

7:00 έως τις 20:00. 

Β) για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών: μετά από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο σχετικά 

με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε 

εάν το Σαββατοκύριακο 13-14 Φεβρουαρίου 2021 θα λειτουργήσουν ή όχι οι λαϊκές αγορές στην 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Ο λόγος είναι ότι με απόφαση της κυβέρνησης, και κατόπιν 

αξιολόγησης  των στοιχείων,  οι  λαϊκές αγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσουν 

κανονικά  το  ερχόμενο  Σάββατο.  Παρατηρείται  λοιπόν  το  παράδοξο  η  Π.Ε.  Χαλκιδικής  να 

«μπαίνει» στα περιοριστικά μέτρα που αφορούν αυτές τις δυο (2) Μητροπολιτικές Π.Ε. (Αττικής 
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και Θεσσαλονίκης) ως προς τα Σαββατοκύριακα,  ενώ όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα του 

Νομού τις καθημερινές, κατατάσσεται σε άλλο επίπεδο, αυτό του «αυξημένου κινδύνου», δηλαδή, 

αντί ωραρίου 21:00 με 05:00, σε 18:00 με 5:00 και λειτουργία των καταστημάτων έως τις 17:00, 

κάτι που υφίστατο καθόλη την προηγούμενη εβδομάδα, από 01.02.2021 έως την 05.02.2021. 

Η παραδοξότητα έγκειται στο ότι είμαστε  ο μοναδικός νομός της χώρας που λειτουργεί 

με δυο (2) περιοριστικά προγράμματα, ενώ οι επαγγελματίες μας χάνουν μια εργάσιμη ημέρα, 

αυτή του Σαββάτου!

Για τους ως άνω λόγους θα παρακαλούσα να υπάρξει διόρθωση που θα επιλύει τα επιμέρους 

προβλήματα κατατάσσοντας μας σε ένα από τα δύο επίπεδα περιοριστικών μέτρων, ή αυτό των 

Μητροπολιτικών περιοχών ή αυτού του «αυξημένου κινδύνου».

 

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής,

Ιωάννης Γιώργος
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