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Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τους κ. κ. Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

                                             Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Κυριακές ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων» 

 

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 καταθέτει ως αναφορά την επιστολή του Εμπορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ο Εμπορικός Σύλλογος καταγγέλλει τη λειτουργία των καταστημάτων 

τις πρώτες Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, με βάση τα άρθρα 15 και 16 τα 

Νόμου 4177/2013, αφού καταργήθηκαν οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι με βάση τον Νόμο 

4965/2022. Ο Εμπορικός Σύλλογος απαιτεί από τον Υπουργό να μην επιτραπεί η λειτουργία 

των εμπορικών καταστημάτων τις πρώτες Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. 

Ακολουθεί η επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας. 

                               

 

Αθήνα, 3/11/2022  

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:
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Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Σοφία Σακοράφα 
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Θεσσαλονίκη 31/10/2022 

Αρ. πρωτ. 398 
Κύριο 
Άδωνι Γεωργιάδη 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Αθήνα 
 
ΘΕΜΑ: Κυριακές ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων 
 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 
Σε συνέχεια του Νόμου 4965/2022 που καταργεί τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους, 
δεχόμαστε πολλά ερωτήματα από μέλη μας σχετικά το θέμα των Κυριακών.  
 
Δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι καταργήθηκαν, θεωρούμε ότι με βάση τα 
άρθρα 15 και 16 του Νόμου 4177/2013, απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων τις 
πρώτες Κυριακές των ανωτέρω εκπτωτικών περιόδων.  
 
Κατόπιν επικοινωνίας που είχα τόσο με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 
Παραγωγικότητας (ΕΣΕΕ) όσο και με Εμπορικούς Συλλόγους της Ελλάδας κανείς δεν 
επιθυμεί το άνοιγμα των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές.  
 
Ζητούμε να μεριμνήσετε άμεσα ώστε να μην επιτραπεί η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων τις πρώτες Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων οι 
οποίες καταργήθηκαν, διότι οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι μεγάλες.  
 
  
Με εκτίμηση 

   
Παντελής Φιλιππίδης 
Πρόεδρος  
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 




