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Εισήγηση Περιφερειάρχη Αττικής στο Περιφερειακό 

Συµβούλιο 29.10.2013 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,  

Όπως γνωρίζετε, στις 8 Νοεµβρίου λήγει η προθεσµία του νόµου 

για την έκδοση των αποφάσεων των Αντιπεριφερειαρχών για το 

προαιρετικό άνοιγµα των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές. 

Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία και δεν εκδοθούν οι 

αποφάσεις, οι αρµόδιοι Αντιπεριφερειάρχες θα βρεθούν 

αντιµέτωποι µε πειθαρχικές κυρώσεις. Εµείς, όπως είχαµε 

δεσµευθεί, φέρνουµε σήµερα στο Περιφερειακό Συµβούλιο το θέµα 

για συζήτηση, αφού προηγουµένως έχει γίνει ένας µεγάλος κύκλος 

διαβουλεύσεων µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.  

Το ζήτηµα του προαιρετικού ανοίγµατος των εµπορικών 

καταστηµάτων πέρα των ήδη επτά θεσµοθετηµένων Κυριακών του 

χρόνου, δεν είναι µια απλή υπόθεση.  

 

Για το λόγο αυτό και οι οκτώ χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες, 

βρίσκονται, εδώ και δυο µήνες, σε διαρκή διάλογο µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς.  

 

Συγκεκριµένα, αναφορικά µε την διαβούλευση, ο πρώτος κύκλος 

διαβουλεύσεων πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή 

εκπροσώπων επαγγελµατικών φορέων (ΣΕΛΠΕ, Πανελλήνια 
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Οµοσπονδία Ξενοδόχων, Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής, 

ΓΣΕΒΕΕ, Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών), ο δεύτερος µε τη 

συµµετοχή  ∆ηµάρχων, ο τρίτος µε τη συµµετοχή εκπροσώπων 

των τοπικών εµπορικών συλλόγων (Οµοσπονδία Εµπορικών 

Συλλόγων Αττικής, Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών κ.λ.π.) και τέλος µε 

εκπροσώπους του Συλλόγου Εµποροϋπαλλήλων Αθήνας. 

 

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν µέσα από τον ανοιχτό διάλογο µε 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, να διαµορφωθεί ένα κοινά 

αποδεκτό πλαίσιο λειτουργίας, που θα εξυπηρετεί την αγορά και 

τους πολίτες, αλλά παράλληλα θα προστατεύει τους εργαζόµενους 

και θα προασπίζεται τα δικαιώµατά τους.  

Για άλλη µια φορά η κεντρική ∆ιοίκηση πέταξε το µπαλάκι των 

ευθυνών στην Περιφέρεια, αφού αδυνατεί η ίδια να προβεί σε 

συνολικότερα µέτρα για την αναζωογόνηση της αγοράς.  

Το µεγάλο ζήτηµα κυρίες και κύριοι συνάδερφοι δεν είναι η 

προαιρετική λειτουργία των καταστηµάτων. Αυτό µε κάποιο τρόπο 

θα ρυθµιστεί και η αγορά θα βρει το ρυθµό της. Όσοι δουλέψουν 

µια – δυο Κυριακές και δουν ότι δεν τους συµφέρει, θα 

αναθεωρήσουν. Αν δουν ότι το µέτρο λειτουργεί και το αγκαλιάζει η 

κοινωνία, τότε το ξανασυζητάµε.  

Αυτό που δεν αντιµετωπίζεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι 

τα µεγάλα προβλήµατα της αγοράς:  

Η έλλειψη αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών 

Η πάταξη του παραεµπορίου 
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Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής  

Η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία 

Οι έλεγχοι στην ποιότητα των εµπορευµάτων 

Οι έλεγχοι στις τιµές και η προστασία του καταναλωτή 

Η αγορά ερηµώνει ή λειτουργεί ανεξέλεγκτα και οι υπηρεσίες δεν  

µπορούν να κάνουν ελέγχους, αφού είτε δεν προβλέπονται 

υπερωρίες ή εργασία νυχτερινές ώρες και Κυριακές, είτε δεν 

µπορεί να καλυφθεί η βενζίνη για τα υπηρεσιακά οχήµατα των 

ελεγκτών.  

 

Νοµοθετώ, δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι λύνω και προβλήµατα. 

Και η Περιφέρεια Αττικής δεν νοµοθετεί. Εφαρµόζει µια νοµοθεσία 

µε τα καλά της και τα κακά της.  

 

Ενδεικτικά αναφέρω το άρθρο 17 του νόµου που συζητάµε 

(ν.4177/2013):  

Άρθρο 17  

Υπηρεσίες αρµόδιες για τον έλεγχο 

«Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων 

του παρόντος και των κατ` εξουσιοδότηση τους εκδιδοµένων 

υπουργικών αποφάσεων, πλην των αναφεροµένων στα 

αντικείµενα του επίσηµου ελέγχου τροφίµων, είναι: 

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας. 
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β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

γ) Οι υπηρεσίες Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

δ) Οι ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών. 

ε) Οι Οργανισµοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσον 

αφορά τους χώρους  λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών 

Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 

στ) Οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στη ζώνη δικαιοδοσίας 

τους. 

ζ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους.» 

 

Όλοι αυτοί οι φορείς είναι αρµόδιοι για τον έλεγχο της αγοράς. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν µιλάµε για συναρµοδιότητες και 

επικαλύψεις τι ακριβώς εννοούµε.  

 

Από την διαβούλευση µε τους φορείς, διαφαίνεται η πλήρης 

αδυναµία των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περαιτέρω ανοίγµατος 

των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές πλην των επτά 

που ήδη ορίζει ο Νόµος. Η κρίση έχει φέρει την αγορά σε τέτοια 

δύσκολη θέση που είναι ζήτηµα εάν θα λειτουργήσουν τα 

καταστήµατα ακόµη και τις επτά αυτές Κυριακές. 
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Για την Περιφέρεια Αττικής, το ζήτηµα που πρέπει να 

αντιµετωπίσει είναι η ρύθµιση της αγοράς, σύµφωνα µε τις τοπικές 

ανάγκες επαγγελµατιών, καταναλωτών και εργαζοµένων. Αυτό 

σηµαίνει πως πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι τοπικές 

ιδιαιτερότητες, όσο και η µέχρι σήµερα διαµορφωθείσα κατάσταση 

σε πολλές περιοχές που ήδη λειτουργούσαν µε ένα συγκεκριµένο 

πλαίσιο (νησιά Αττικής, τουριστικοί ∆ήµοι και περιοχές που εθιµικά 

λειτουργούν εδώ και δεκαετίες τα καταστήµατα).  

 

Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε, µε εξαντλητικό διάλογο µε όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς, µε σεβασµό σε όλες τις απόψεις, 

αλλά και µε σεβασµό στη νοµιµότητα. Είτε µας αρέσει είτε όχι, το 

Ελληνικό Κοινοβούλιο, χωρίς να µας ρωτήσει, αποφάσισε, το 

προαιρετικό άνοιγµα των εµπορικών καταστηµάτων για 7 Κυριακές 

το χρόνο. Αυτό το γεγονός, η Περιφέρεια Αττικής δεν µπορεί να το 

αλλάξει.  

 

Οι τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες, έχουν εδώ και καιρό ξεκινήσει την 

προετοιµασία και τις διαβουλεύσεις µε όλους τους φορείς, ώστε να 

εκδώσουν τις αποφάσεις τους συµπεριλαµβάνοντας όλες τις 

ιδιαιτερότητες και τις τοπικές ανάγκες.  


