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Αζήλα 29 Απγνχζηνπ 2013 

 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Σσνάνηηζη ΕΣΕΕ με ηην Ένωζη Περιθερειών Ελλάδος 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζπλάληεζε αλάκεζα ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΝΠΔ θαη 

Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Γ. γνπξφ θαη αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔΔ κε επηθεθαιήο ηνλ 

Πξφεδξφ ηεο θ. Βαζίιε Κνξθίδε. Αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ νη αξκνδηφηεηεο 

πνπ αλαιακβάλνπλ νη πεξηθέξεηεο ζε ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κε θχξηα 

αλαθνξά ζηα δεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ηελ πάηαμε 

ηνπ παξεκπνξίνπ.  

 

Οη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα ππάξρεη ζην κέιινλ ζηελή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην 

ελφο δηαξθνχο δηαιφγνπ, ψζηε λα επηιχνληαη ζέκαηα θαη λα εμεηδηθεπηεί ν ηξφπνο 

ζπκβνιήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ. 

 

Ο Πρόεδρος ηης ΕΝΠΕ και Περιθερειάρτης Αηηικής κ. Γιάννης Σγοσρός ακέζσο 

κεηά ηελ ζπλάληεζε δήισζε: 

 

«Με ηνλ Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηεο ΕΣΕΕ είρακε όινη νη Πεξηθεξεηάξρεο έλαλ εηιηθξηλή 

θαη νπζηαζηηθό δηάινγν. Με ηνλ πξόζθαην λόκν ξπζκίδεηαη κε λέν ηξόπν ε ιεηηνπξγία ηωλ 

θαηαζηεκάηωλ ηηο Κπξηαθέο, ε ιεηηνπξγία ηωλ ιαϊθώλ αγνξώλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

παξαεκπνξίνπ. Πξνθαλώο, έθξηλαλ όηη ν ζεζκόο ηωλ Πεξηθεξεηώλ θξαηάεη όξζηα ηελ 

ζπληεηαγκέλε Πνιηηεία αθνύ ηα Υπνπξγεία θαίλεηαη πωο έρνπλ παξαδώζεη ην πλεύκα. 

Γηαηί ηη άιιν κπνξνύκε λα πνύκε όηαλ θηάζακε ζηνλ Αύγνπζην θαη αθόκα δελ 

θαηόξζωζαλ λα έρνπλ παξαιάβεη θνξνινγηθέο δειώζεηο. Αο κελ μερλάκε εμάιινπ όηη νη 

Πεξηθέξεηεο έδωζαλ ην θηιί ηεο δωήο ζηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ΕΣΠΑ θαη πήγαλ ηε 

ρώξα καο ζηελ 4
ε
 ζέζε απνξξνθεηηθόηεηαο κεηαμύ ηωλ Επξωπαϊθώλ θξαηώλ από ηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο πνπ βξηζθόηαλ πξηλ. Η ιεηηνπξγία ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηηο Κπξηαθέο ζα 

πξέπεη λα αληηκεηωπηζηεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Τν ζέκα είλαη ζνβαξό θαη απαηηεί κειέηε 

θαη όρη βεβηαζκέλεο απνθάζεηο, αλ ζέινπκε λα απνθεπρζνύλ αληηπαξαζέζεηο θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά. Ο πξνζδηνξηζκόο ηωλ δωλώλ εθαξκνγήο ηωλ λέωλ κέηξωλ δελ 

κπνξεί λα γίλεη απζαίξεηα. Φξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο, δηόηη ε 

επέθηαζε ηνπ ωξαξίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία. Πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί πάζε ζπζία ε πξνζηαζία ηωλ κηθξώλ επηρεηξήζεωλ, πνπ ήδε πιήηηνληαη από 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Καη βεβαίωο ζα πξέπεη λα είλαη ζεβαζηό ην δηθαίωκα ηεο αξγίαο 

θαη μεθνύξαζεο, πνπ κέρξη ηώξα εγγπόηαλ ε αξγία ηεο Κπξηαθήο. Εκείο δελ αξλνύκαζηε λα 

αζθήζνπκε ηελ αξκνδηόηεηα, αιιά δελ είλαη ζωζηό ν ζεζκόο ηεο αηξεηήο Πεξηθέξεηαο λα 

αληηκεηωπίδεηαη θαη'απηόλ ηνλ ηξόπν. Δειαδή ρωξίο λα ηνπ δηαηίζεηαη ην απαξαίηεην 

πξνζωπηθό θαη νη πόξνη λα δεηάλε λα ζεθώζνπκε βάξε πνπ αδπλαηεί ην ίδην ην Κξάηνο 

λα ζεθώζεη». 

  

Ο Πρόεδρος ηης ΕΣΕΕ κ. Βαζίλης Κορκίδης δήισζε: 

«Οη Πεξηθεξεηάξρεο θαη Αληηπεξηθεξεηάξρεο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, νη κηθξνκεζαίνη έκπνξνη είκαζηε ζε θαιά ρέξηα. Κνηλφο ζηφρνο 
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είλαη ε αλαδήηεζε ελφο παξαγσγηθνχ σξαξίνπ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

Πεξηθέξεηαο». 

 

Γηα ην ζέκα ηνπ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο  ν θ. Κνξθίδεο αλέθεξε φηη κε ην λνκνζέηεκα 

«Καλφλεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο πξντφλησλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ», απμάλνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ηεο επέθηαζεο ηνπ σξαξίνπ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ιατθψλ αγνξψλ θαη δήηεζε απφ ηνλ θ. γνπξφ νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ απηά ηα 

δεηήκαηα λα εθδνζνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηα θεληξηθά θχηηαξα ησλ αγνξψλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ, πνπ είλαη νη ηνπηθνί Δκπνξηθνί χιινγνη, φπσο θαη’ επαλάιεςε έρεη 

ζπκβεί ζην παξειζφλ.  

 

Γηα ηελ ΔΔΔ θαη ηνπο Δκπνξηθνχο πιιφγνπο ην θπξηφηεξν θξηηήξην γηα ηελ ππαγσγή 

κίαο πεξηνρήο ζην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηηο Κπξηαθέο, ζα πξέπεη λα είλαη ε «τοσριστική 

ταστότητα», δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πνιχ πην εχθνιε θαη κπνξεί λα 

γίλεη θαζνιηθά απνδεθηή ε εηδηθή αηηηνιφγεζε. Ο ραξαθηεξηζκφο πξφζζεησλ 

ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ζε κηα Πεξηθέξεηα, πξνηείλεηαη λα γίλεη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

θαη θνηλά απνδεθηψλ θξηηεξίσλ: α) αλαγλσξηζκέλε ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα θαη θήκε· β) 

δηαπηζησκέλν παξαζεξηζηηθφ ραξαθηήξα· γ) ζπγθέληξσζε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θπζηθνχ θάιινπο, πνπ εμαηνκηθεχνπλ ηνλ ηφπν· ζπγθέληξσζε καδηθνχ ηνπξηζκνχ, 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, θάζε είδνπο· δ) πςειφ βαζκφ εμάξηεζεο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα· ε) παξάδνζε ή ζηνηρεία εκπνξηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (ελδεηθηηθά νη «παιαηέο πφιεηο»). Δπηπιένλ, πξέπεη λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα θαη ζηελ επιτειρηματική ταστότητα της τοσριστικής επιτείρησης πνπ 

ζα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ιεηηνπξγίαο ηελ Κπξηαθή, αλάινγα κε ην 

αληηθείκελφ ηεο θαη ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα πνπ απηφ έρεη κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ηνπ ηφπνπ. Σν θαηάζηεκα πνπ ζα εμππεξεηεί ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηηο Κπξηαθέο, ζα 

πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) είλαη θάησ ησλ 250 ηκ. (πξνυπφζεζε 

ηνπ λφκνπ)· β) δελ ιεηηνπξγεί ζε εκπνξηθφ θέληξν ή εθπησηηθφ ρσξηφ (πξνυπφζεζε ηνπ 

λφκνπ)· γ) δελ αλήθεη ζε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηεο απηήο θίξκαο, νχηε έρεη 

ραξαθηήξα εθπησηηθφ απφ ηελ θχζε ηνπ (stock ή outlet – πξνυπφζεζε ηνπ λφκνπ)κε ηελ 

εμαίξεζε ησλ θαηαζηεκάησλ franchise· δ) ιεηηνπξγεί ζε ραξηνγξαθεκέλε ηνπξηζηηθή 

πεξηνρή· ε) ιεηηνπξγεί επνρηαθά· ζη) εληφο ηεο επηρείξεζεο νκηιείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα 

μέλε γιψζζα θαη ζηηο αλαξηεκέλεο ηηκέο, έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα πσινχκελα είδε θαη 

ζηα αγγιηθά.  

 

Σέινο, ε αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔΔ έζεζε ζηελ πξνζνρή ηνπ θ. γνπξνχ δχν ζεκαληηθά 

δεηήκαηα: πξψηνλ, φηη ν λφκνο δελ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζην πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο 

ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη ζην βαζκφ πνπ ε ηνπηθή θνηλσλία θαη νη Δκπνξηθνί 

χιινγνη ησλ πεξηνρψλ ηνπο δελ ην έρνπλ αλάγθε ή θξίλνπλ φηη δελ ζα βνεζήζεη, νη 

απνθάζεηο κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθφ πεξηερφκελν, δειαδή λα κελ αλνίγεη θαλέλα 

θαηάζηεκα γηα θακία άιιε Κπξηαθή πέξαλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηά (7) απφ ην λφκν 

θαζνξηδφκελσλ. Γεχηεξνλ, είλαη απαξαίηεην λα εθδνζνχλ νη απνθάζεηο ησλ 

Αληηπεξηθεξεηαξρψλ εληφο ηνπ θαζνξηδφκελνπ ηξηκήλνπ, κε φπνην πεξηερφκελν θξίλεη ε 

ηνπηθή δηαβνχιεπζε γηα λα κε κεηαθεξζεί ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ζε άιινπο 

θνξείο (π.ρ. Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο).  



  ΔΘΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

 

 

Μεηξνπφιεσο 42  105 63 Αζήλα -  Σει 2103259200, Fax: 2103259209  www.esee.gr – email: administrator@esee.gr 

 

 

 

Ωο πξνο ην θιέγνλ ζέκα ηνπ παξεκπνξίνπ ππνζηεξίρζεθε φηη ε θαηάξγεζε ησλ 

Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηψλ, έρεη ήδε πξνθαιέζεη έμαξζε ηνπ παξάλνκνπ κε ζηεγαζκέλνπ 

εκπνξίνπ, κηα εμέιημε πνπ δεκηψλεη ηφζν ηελ ηνπηθή αγνξά φζν θαη ηα έζνδα ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Καηά ηνλ θ. Κνξθίδε ην κφλν εξγαιείν πνπ 

απνκέλεη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λ.2323/1995 θαη δελ είλαη άιιν απφ ηα «Κιηκάθηα 

Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ» (ΚΔΛΑΤΔ), ηα νπνία ζα 

ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, φζν θαη 

απεπζείαο ζηηο Πεξηθέξεηεο. Οη Πεξηθεξεηάξρεο, επνκέλσο, πξνΐζηαληαη ηνπ κνλαδηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ έρεη απνκείλεη ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πάηαμε ηνπ 

παξεκπνξίνπ θαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο απφ θνηλνχ κε ηνπο Δκπνξηθνχο πιιφγνπο 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα θαζνξίζεη ην εάλ ζα ειεγρζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν απηή ε πξαγκαηηθή 

«κάζηηγα» γηα ην νξγαλσκέλν εκπφξην. Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ε επηθνηλσλία πνπ 

πξνβιέπεηαη αλάκεζα ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο είλαη ζπλερήο, ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη ρξήζε ηνπ «πληνληζηηθνχ Κέληξνπ θαηά ηνπ Παξεκπνξίνπ», ελφο 

δηαθιαδηθνχ ζεζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ήδε απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2012 ζηελ Αηηηθή, θαη ν 

νπνίνο κπνξεί επίζεο λα ζπλδξάκεη ηε κάρε ελάληηα ζην παξεκπφξην. 

 

 

 

 

 

 

 


