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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις απόφασης για λειτουργία εµπορικών καταστηµάτων τις 

Κυριακές. 

  

Σε συνέχεια ανακριβών δηµοσιευµάτων και  ερωτηµάτων σχετικά µε την απόφασή µας,  

κρίνεται σκόπιµο να ενηµερώσουµε για τα παρακάτω: 

� Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-

2013), ο κατά τόπο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης είναι υποχρεωµένος να 

εκδώσει απόφαση για τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η 

λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων κι άλλες Κυριακές εκτός από τις 

επτά προαιρετικές που ορίζει ο Νόµος, εντός διαστήµατος τριών (03) µηνών 

από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου, δηλαδή µέχρι 08 Νοεµβρίου 

2013. Εφόσον η προθεσµία των τριών µηνών παρέλθη άπρακτη, ο 

Αντιπεριφερειάρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύµφωνα µε τα άρθρα 233 και 

234 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α΄). 

� Στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων και της σχετικής διαβούλευσης µε 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, προκειµένου να προβούµε στην έκδοση 

της απόφασης, ζητήσαµε εγγράφως µε τα αριθµ. πρωτ.  687/30-08-2013 και 

688/30-08-2013 έγγραφά µας (δηλαδή περίπου δύο µήνες πριν την εκπνοή της 

προθεσµίας για έκδοση απόφασης) τη διατύπωση απόψεων-θέσεων, τόσο από 

τους εµπλεκόµενους φορείς (Εµπορικούς Συλλόγους, Επιµελητήριο Φωκίδας, 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φωκίδας), όσο και των δύο ∆ήµων της 

Περιφερειακής Ενότητας. Ωστόσο, µέχρι την εκπνοή της προθεσµίας έκδοσης 

της σχετικής απόφασης, είχαµε λάβει µόνο τις απόψεις των Εµπορικών 

Συλλόγων, των κατά τόπους επαγγελµατιών, την απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ωρίδας και την από 21/10/2013 εισήγηση της αρµόδιας 



Αντιδηµάρχου ∆. ∆ελφών προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ελφών, η οποία και 

ελήφθη υπόψη.  

� Οι περιοχές στις οποίες αποφασίστηκε να µην ανοίγουν τα εµπορικά 

καταστήµατα άλλες Κυριακές πλέον των επτά προαιρετικά θεσµοθετηµένων, 

είναι η ∆.Κ. Άµφισσας, Ιτέας, ∆εσφίνας και Λιδωρικίου, καθώς είχαµε τη 

σύµφωνη γνώµη τόσο των εµπορικών συλλόγων Άµφισσας και Ιτέας, όσο και 

των επαγγελµατιών των ∆.Κ. Λιδωρικίου και ∆εσφίνας, µε τους οποίους 

επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά. 

� Για τις υπόλοιπες περιοχές αποφασίστηκε τα εµπορικά καταστήµατα να 

παραµένουν προαιρετικά ανοικτά όλο το χρόνο για τους παρακάτω λόγους: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 899/1976 (ΦΕΚ 329/Α’), οι περιοχές της 

∆.Ε. ∆ελφών (∆.Κ. ∆ελφών και Χρισσού) και των ∆.Κ. Ιτέας και 

Ερατεινής, έχουν ανακηρυχθεί τουριστικοί τόποι, εποµένως τα καταστήµατα 

στις περιοχές αυτές έχουν διαφορετικό ωράριο. 

2. Οι ∆.Κ. Γαλαξιδίου, Πολυδρόσου, Επταλόφου, παρουσιάζουν αυξηµένη 

τουριστική κίνηση. Οι επαγγελµατίες των περιοχών αυτών διατηρούν τα 

καταστήµατά τους ανοικτά όλες σχεδόν τις ηµέρες του χρόνου, όπως µας 

δήλωσαν µετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µαζί τους κι ως εκ 

τούτου µια ανάλογη απόφαση για προαιρετικό άνοιγµα των καταστηµάτων 

των περιοχών αυτών όλο το χρόνο νοµιµοποιεί αυτή τους την κίνηση.    

3. Για τις υπόλοιπες περιοχές – ουσιαστικά πρόκειται για µικρά χωριά - υπήρξε 

σχετική τηλεφωνική επικοινωνία µε τους µεµονωµένους επαγγελµατίες, των 

οποίων τη σύµφωνη γνώµη και ακολουθήσαµε.   

� Πρέπει να γίνει σαφές ότι η απόφασή µας ισχύει µόνο για τα εµπορικά 

καταστήµατα κι όχι για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, super 

market, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, κ.λ.π. και µόνο µε τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Να έχουν συνολική επιφάνεια εµβαδού µέχρι 250 τετραγωνικά µέτρα. 

β) Να µην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νοµική σχέση σε αλυσίδα 

καταστηµάτων, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συµβάσεων 

δικαιόχρησης (franchise). 



γ) Να µη λειτουργούν µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστηµα 

εντός καταστήµατος» («shop in a shop») και να µη βρίσκονται σε 

εκπτωτικά καταστήµατα (outlet), εµπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. 

       Τέλος σας επισηµαίνουµε ότι η απόφασή µας ισχύει µέχρι 31/12/2014 και µπορεί 

να αναθεωρείται κατ’ έτος προκειµένου να διορθωθούν τυχόν στρεβλώσεις της αγοράς 

που θα  δηµιουργηθούν σε κάποιες περιοχές. 

 

 

       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 


