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ΘΕΜΑ :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Σύσκεψη-  διαβούλευση  σχετικά  με  τη  δυνατότητα  μεταβολής  των

ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων,  τον  ορισμό  περιόδου προσφορών
ανά διετία και τις επιπρόσθετες Κυριακές λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων

ΣΧΕΤ. : 1. Το αριθμ. Οικ.224931/01-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής
2.  Το  αριθμ.  1387/07-11-2017  (εισερχ.  230484/07-11-17)  έγγραφο  της  Ομοσπονδίας

Εμπορικών Συλλόγων Αττικής , Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου
3.  Το  αριθμ.  Εισερχ.  230361/017-11-2017  έγγραφο  της  Ένωσης  Ιδιωτικών  Υπαλλήλων

Δυτικής Αττικής

Ι. Διοργάνωση σύσκεψης- Δημοσιότητα

Σε  συνέχεια  του  ανωτέρω υπό  σημείο  1)  εγγράφου και  κατόπιν  σχετικής  δημόσιας

ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και

τον τοπικό τύπο της Δυτικής Αττικής, οργανώθηκε η εν θέματι σύσκεψη, την Τρίτη, 7

Νοεμβρίου  και  ώρα  12.00  στην  έδρα  της  οικείας  Περιφερειακής  Ενότητας  (Ηρώων

Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, 1ος όροφος- αίθουσα συσκέψεων) σχετικά με τη δυνατότητα

μεταβολής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, τον ορισμό περιόδου προσφορών ανά

διετία και τις επιπρόσθετες Κυριακές λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων (διατάξεις άρθρων 15

και 16 του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

ΙΙ. Υποβολή εκθέσεων και εγγράφων

1. Δεν υπεβλήθη  έκθεση - υπόμνημα αναφορικά με την τεκμηρίωση της ανάγκης

μεταβολής  των  χρονικών  περιόδων  των  ενδιάμεσων  εκπτώσεων,  τον  ορισμό

προσφορών  ανά  διετία  και  τις  προαιρετικές  επιπρόσθετες  Κυριακές  λόγω  τοπικών

ιδιαιτεροτήτων.
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2.  Μας  κοινοποιήθηκαν  τα  ανωτέρω  υπό  σημεία2)  και  3)  έγγραφα  των  σχετικών

φορέων πριν και κατά την διάρκεια της σύσκεψης Αναλυτικότερα:

2.1.  Η  Ομοσπονδία  Εμπορικών  Συλλόγων  Αττικής,  Όμορων  Νομών  &

Νήσων  Αιγαίου  προτείνει  ως  καταλληλότερη  περίοδο  των  ενδιάμεσων

εκπτώσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο

του  Σεπτεμβρίου  και  με  πρόβλεψη  για  τις  πρώτες  Κυριακές  των  ανωτέρω

δεκαπενθημέρων (Παράρτημα Ι, αρ.3).

2.2. Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής είναι κατηγορηματικά

αντίθετη  στη  λειτουργία  των  καταστημάτων  τις  Κυριακές,  καθώς  και  σε

οποιαδήποτε προσπάθεια διεύρυνσης του υφιστάμενου ωραρίου λειτουργίας των

καταστημάτων.

ΙΙΙ. Παρουσίαση απόψεων στη σύσκεψη- Προτάσεις

1.  Στη  σύσκεψη  της  7ης  Νοεμβρίου  2017  υπό  την  προεδρία  του  οικείου

Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής  Αττικής,  συμμετείχαν  εκπρόσωποι  της  Διεύθυνσης

Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, του Δήμου Ασπρόπυργου, του

Δήμου Μεγάρων,  του ΣΕΛΠΕ, του ΕΚΕΔΑ, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων &

Εμπορικών Συλλόγων Μεγάρων, του Σωματείου Εμπόρων & Ελεύθερων Επαγγελματιών

Ασπροπύργου (βλ. Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Συμμετεχόντων).

2.  Στη  σύσκεψη  οι  εκπρόσωποι  των  φορέων  παρουσίασαν  τις  απόψεις  τους  για  τα

επιμέρους ζητήματα της σύσκεψης- διαβούλευσης, συνοπτικά ως ακολούθως:

2.1.  Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, κ.  Α.  Μακρής,  τόνισε  την αναγκαιότητα των

εκπτωτικών  περιόδων και  τις  θετικές  συνέπειες  αυτών για  τους  καταναλωτές,

αναφέρθηκε  στην  ανάγκη  οι  εκπτωτικές  περιόδου  να  μην  είναι  ανισομερώς

χρονικά τοποθετημένες στην Αττική και υποστήριξε την άποψη περί μη μεταβολής

του χρόνου των ενδιάμεσων εκπτώσεων, εκφράζοντας έτσι  προτίμηση για την

ισχύ αυτών κατά τον Μάιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους. Επίσης πρότεινε την

λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις  Κυριακές(πέραν των 8 που

προτείνει οΝ.4177/2013) προκειμένου να υπάρξει αύξηση του τζίρου.
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2.2. Ο εκπρόσωπος (πρόεδρος)  του ΕΚΕΔΑ,   κ. Ε. Λίγγος,  εξέφρασε την

άποψη ότι,  εάν τελικά  αποφασιστεί  να λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα

προαιρετικά  τις  Κυριακές,  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  κατατεθειμένες  και

εμπεριστατωμένες  προτάσεις  καθώς  επίσης  θα  πρέπει  να  συμφωνηθεί  και  το

νομοθετικό πλαίσιο της  αμοιβής για την Κυριακάτικη εργασία των υπαλλήλων.

2.3.  Ο  εκπρόσωπος  του  Σωματείου  Εμπόρων  και  Ελεύθερων

Επαγγελματιών Ασπροπύργου,  κος Κ.  Καλλιέρης, υποστήριξε  την  ανάγκη

λειτουργίας συγκεκριμένων εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην περιοχή

του Ασπροπύργου  και  γι΄αυτό  πρότεινε  να  κατηγοριοποιηθούν  οι  κλάδοι  των

επιχειρήσεων  και  να  εξειδικεύονται  με  νομοθετική  ρύθμιση  ώστε  να

δραστηριοποιούνται τις Κυριακές, διαφορετικά δεν συμφωνεί. Επίσης πρότεινε να

μεταφερθούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις  στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου

και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου με πρόβλεψη για λειτουργία κάθε

πρώτη Κυριακή εκάστου δεκαπενθημέρου

2.4. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, κ. Α.

Μακρυγιάννης,  υποστήριξε την ανάγκη λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων

τις Κυριακές σε περιοχές, όπως η Κινέττα και το Αλεποχώρι κατά την διάρκεια των

θερινών μηνών, λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων που αναφέρονται στον τουριστικό

χαρακτήρα  των  εν  λόγω  περιοχών  του  Δήμου  Μεγάρων(τουριστική  κίνηση,

επισκεψιμότητα παραθεριστών). Επίσης, τόνισε την ανάγκη σχετικής μελέτης για

να  ληφθεί  τεκμηριωμένη  απόφαση.  Τέλος,  υποστήριξε  την  άποψη  υπέρ  της

μεταβολής  των  ενδιάμεσων  εκπτώσεων  και  ορισμό  αυτών  το  πρώτο

δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου με

πρόβλεψη για λειτουργία κάθε πρώτη Κυριακή εκάστου δεκαπενθημέρου.

2.5. Ο εκπρόσωπος του Δήμου Ασπροπύργου,  κ. Ι.Τσίγκος,  εξέφρασε την

άποψη να παραμείνουν οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ως έχουν καθώς και ότι

δεν  επιθυμούν  την  προαιρετική  λειτουργία  των  εμπορικών  καταστημάτων

επιπρόσθετες  Κυριακές.

2.6. Ο  εκπρόσωπος του Δήμου Μεγάρων  κ. Ν. Παπαπανούσης εξέφρασε

επίσης  την άποψη,  να παραμείνουν οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ως έχουν

και  ανέφερε  ότι  δεν  διαφωνεί  με   την  ανάγκη  λειτουργίας  εμπορικών
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καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές, όπως η Κινέττα και το Αλεποχώρι κατά

την  διάρκεια  των  θερινών  μηνών,  με  τη  σημείωση   οι  τοπικοί  σύλλογοι  να

καταθέσουν τις προτάσεις τους.

3. Με δεδομένα όλα τα προηγούμενα, τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες έρευνες και μελέτες

για  τις  ενδιάμεσες  εκπτώσεις,  τις  προαιρετικές  Κυριακές  και  τις  επιπρόσθετες

προαιρετικές Κυριακές λόγω ιδιαιτεροτήτων αλλά και τη μη υποβολή τεκμηριωμένων

εκθέσεων- υπομνημάτων, σύμφωνα με την Πρόσκληση για την σύσκεψη- διαβούλευση,

θεωρούμε ότι:

3.1.  Απαιτείται  τεκμηριωμένη  πρόταση για  την  ανάγκη  μεταβολής  της

περιόδου των ενδιάμεσων εκπτώσεων από τους εμπορικούς και επαγγελματικούς

συλλόγους  της Δυτικής  Αττικής.  Ως εκ  τούτου,  δεν φαίνεται  να προκύπτει

ανάγκη μεταβολής των εν λόγω περιόδων και επομένως θα ισχύσουν οι

τιθέμενες  από το νόμο 4177/2013 (όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  Ν.

4446/2016 άρθρο114))  στο  άρθρο 15 παρ.1  περίπτωση βα)  και  ββ),  ήτοι  το

πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαϊου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου

και  με  τη  σχετική  πρόβλεψη  του  άρθρου  16  παρ.1  περίπτωση  ε)  του  νόμου

4177/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για τις δύο Κυριακές κατά την

περίοδο των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

3.2.  Δεδομένης  της  έλλειψης  οποιασδήποτε  πρότασης  για  ορισμό

περιόδου προσφορών ανά δύο έτη, διάρκειας ενός μήνα, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν.4177/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει  Ν. 4441/2016),  δεν θα οριστεί  τέτοια περίοδος στη νέα Απόφασή

μας.

3.3.  Παρά  τις  προτάσεις  φορέων  για  τον  ορισμό  επιπρόσθετων

προαιρετικών Κυριακών λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λόγω

τοπικών ιδιαιτεροτήτων στις περιοχές Κινέττας και Αλεποχωρίου Δήμου

Μεγάρων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του

άρθρου 16 παρ. 2  του ν. 4177/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),  δεν

κατατέθηκε  σχετική τεκμηρίωση με στοιχεία για τον αριθμό και το είδος των

εμπορικών  καταστημάτων,  την  επίπτωση  στην  απασχόληση  και  τους

εργαζόμενους, καθώς και την επίπτωση στις κατά περίπτωση τοπικές οικονομίες.  
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3.4.  Ως  εκ  τούτου,  και  προκειμένου  η  αρμόδια  Υπηρεσία  να  εκδώσει

απόφαση για τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους, τον ορισμό περιόδου

προσφορών  ανά  διετία  και  τις  επιπρόσθετες  Κυριακές  λόγω  τοπικών

ιδιαιτεροτήτων (Ν.  4177/2013,  Ν.4441/2016,  Ν.4446/2016 & Ν.4472/2017)

για  το έτος  2018  θα πρέπει  άμεσα να κατατεθούν στο  Γραφείο  μας  σχετικά

αιτήματα  και  μελέτες-τεκμηριωμένες  προτάσεις  για  τις  ανωτέρω  περιοχές

(Κινέττα,  Αλεποχώρι)  με  βασικό  κριτήριο  την  δημιουργία  απασχόλησης  (νέες

προσλήψεις)  λόγω  τοπικών  ιδιαιτεροτήτων  (πχ.,  τουριστικός  χαρακτήρας

οικισμού).

     

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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Α) ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμος Ασπροπύργου
Υπόψη Δημάρχου, κ. Ν. Μελετίου
2. Δήμος Ελευσίνας
Υπόψη Δημάρχου, κ. Γ. Τσουκαλά
3. Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
Υπόψη Δημάρχου, κ. Ι. Κριεκούκη
4. Δήμος Μεγαρέων
Υπόψη Δημάρχου, κ. Γ. Σταμούλη (dmegara  @  megara  .  gr) 
5. Δήμος Φυλής
Υπόψη Δημάρχου, κ. Χ. Παππού
6.  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(oesapir@otenet.gr)  Υπόψη κ. Α. Μακρυγιάννη
7.  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ( info  @  esm  .  com  .  gr)
8.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ( selpe@selpe.gr) Υπόψη κ. 
Α. Μακρή
9.  ΕΒΕΠ (evep  @  pcci  .  gr) Υπόψη κ. Μ. Μουστάκα
10.   ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
(monogramma  @  live  .  com) 
11.  ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ekeda@hotmail.gr)
12.  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(idiotikoi  _  ypaliloi  @  yahoo  .  gr ) 
13.  ΙΝ. ΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος (ΙΝ.ΚΑ/ΓΟΚΕ)  (inka@inka.gr)
14.    Πανελληνία Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  (info@pomek.gr)

Β) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
3. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
4. Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής (Υπόψη Γεν. Διευθυντή)
5. Διεύθυνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Εμπορίου ΠΕΔΑ
6. Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων ΠΕΔΑ

Γ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
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