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Προς 
 Υπουργό Ανάπτυξης 
Κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα 
Ενταύθα 
 

Θέμα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Με αφορμή δημοσιεύματα για γενικότερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και του Υπουργείου 
σας, για την επίτευξη της ομοιογένειας της λειτουργίας των καταστημάτων την τελευταία 
Κυριακή του έτους, 28 Δεκεμβρίου 2014, θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

Καταρχήν, δεν υφίσταται νόμιμος τρόπος να ανοίξουν, κατά το ισχύον πλαίσιο, τα 
καταστήματα την συγκεκριμένη ημέρα. Ο νόμος 4177/2013 στο άρθρο 16, παράγραφος 2 
ορίζει τα εξής: 

«2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ……… 
ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις (κάτω των 
250 τμ, εκτός αλυσίδων – shop in the shop κλπ.)……….. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
δύναται να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και 
πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015………..». 

Όπως είναι γνωστό, από την φρασεολογία του νόμου, η απόφαση εκδίδεται άπαξ και δεν 
μπορεί να αναθεωρηθεί.  Κατ’ ακολουθία, εφόσον οι Αντιπεριφερειάρχες περιέλαβαν την 
τελευταία Κυριακή του χρόνου στις αποφάσεις τους ως εργάσιμη (Αρκαδία, Θεσπρωτία, 
Θεσσαλονίκη, Κορινθία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Πιερία, Ροδόπη κλπ.), τότε τα καταστήματα 
ανοίγουν στον συγκεκριμένο νομό, ενώ στους άλλους νομούς, που δεν ανοίγουν, η σχετική 
απόφαση μπορεί να εκδοθεί μόνο για το 2015 και εφεξής.   
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Θεωρητικά σε μία περιοχή που δεν ανοίγει, θα μπορούσε ένας Αντιπεριφερειάρχης να λάβει 
απόφαση ανοίγματος των καταστημάτων την 28η Δεκεμβρίου, ωστόσο, η σχετική απόφαση 
δεν θα ήταν σύννομη και την σχετική ευθύνη θα έπαιρνε ο συγκεκριμένος 
Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος θα μπορούσε να ελεγχθεί για την έκδοσή της πειθαρχικά. 

Θεωρητικά επίσης θα μπορούσε ένας Δήμος να οργανώσει την 28η Δεκεμβρίου μία τοπική 
«γιορτή» ή «εκδήλωση».  Τότε η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να απευθυνθεί στον 
Περιφερειάρχη και νaα του ζητήσει να επιτρέψει ειδικά για την τελευταία Κυριακή να 
ανοίξει τα καταστήματα, δυνάμει της ειδικής αρμοδιότητάς του που απορρέει από το άρθρο 
186, κεφάλαιο Δ΄ υποπαράγραφος 7 του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»).  Και αυτή ωστόσο η 
διαδικασία κινείται στις παρυφές του νόμου. 

Ως εκ τούτου, η μόνη ασφαλής λύση για την ομοιογένεια του συνόλου της αγοράς, είναι η 
νομοθετική «αντικατάσταση» της πρώτης από τις δύο Κυριακές προ των Χριστουγέννων (που 
ούτως ή άλλως δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στις επιχειρήσεις) από την τελευταία 
Κυριακή του χρόνου.  

Η ΕΣΕΕ και ο εμπορικός κόσμος, όπως βλέπετε, δεν φοράμε παρωπίδες σε κάτι που αφορά 
την λειτουργικότητα της αγοράς.  Παραμένουμε ωστόσο πιστοί στις απόψεις μας για την 
γενικότερη αξία της Κυριακής αργίας και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα, 
μόνο εντός του πλαισίου των 7 Κυριακών που επιτρέπει ο ν. 4177/2013 και με τον τρόπο που 
περιγράφουμε παραπάνω.  Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, που θα κινείται στην κατεύθυνση 
γενίκευσης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, θα συναντήσει την αντίδρασή 
μας, όπως έγινε πρόσφατα με την προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της 
Υπουργικής Απόφασης 1119/7-7-2014 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 

Με εκτίμηση, 
 

           Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας 

        Βασίλειος Κορκίδης                Γεώργιος Καρανίκας 
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