
 

Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για τη λειτουργία των  καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές 

του χρόνου 

 

Η ΕΣΕΕ με αφορμή πλήθος μηνυμάτων για αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων 

σε ότι αφορά την λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου, 

απέστειλε την ακόλουθη εγκύκλιο προς τα μέλη της. 

« …Δεδομένων των πολλών μηνυμάτων που δεχόμαστε από συναδέλφους από όλη την 

επικράτεια, για αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων σε ότι αφορά την λειτουργία 

των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου, σας επισημαίνουμε τα 

ακόλουθα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 ν. 4177/2013, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 

επιτρέπεται προαιρετικά τις δύο Κυριακές πριν την ημέρα των Χριστουγέννων, ήτοι στις 

13 και στις 20 Δεκεμβρίου 2015 και την τελευταία Κυριακή του έτους, ήτοι την 27 

Δεκεμβρίου 2015. 

Η λειτουργία κατά τις ως άνω Κυριακές περιλαμβάνει καταστήματα κάθε είδους, 

μορφής και μεγέθους και είναι προαιρετική. 

Η απασχόληση των εργαζομένων τις Κυριακές αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται 

σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη 

αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όσοι από τους εργαζόμενους 

απασχοληθούν τις συγκεκριμένες Κυριακές, θα πρέπει να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή 

το 75% του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους ή του νόμιμου ημερομισθίου τους. 

Επί πλέον, όσοι απ’ αυτούς εργαστούν πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική 

ανάπαυση (ρεπό) 24 συνεχόμενων ωρών, μέσα στην επόμενη εβδομάδα της Κυριακής 

που εργάστηκαν.  

Σε ότι αφορά την τελευταία Κυριακή του χρόνου (27-12-2015), οι ρυθμίσεις του 

άρθρου 2 Βασιλικού Διατάγματος 750/1971, που όριζαν ότι το ρεπό μπορεί να δοθεί 

εντός ολόκληρου του μηνός Ιανουαρίου κατά την κρίση του εργοδότη, αναφέρονται, 

μετά την εισαγωγή του ν. 4314/2014, σε καταργημένες πλέον διατάξεις και είναι 

ασφαλέστερο να δεχθούμε ότι πλέον δεν ισχύουν.  

Για το λόγο αυτό, συστήνουμε προς τους Εμπορικούς Συλλόγους και τα μέλη τους, το 

ρεπό των εργαζομένων τους που αντιστοιχεί στην τελευταία Κυριακή του χρόνου να 

δοθεί και αυτό μέσα στην επόμενη εβδομάδα της συγκεκριμένης Κυριακής, ήτοι από 28 

Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου.  

Αν η απασχόληση του εργαζόμενου είναι κάτω από 5 ώρες, καθ’ όλες τις ως άνω 

Κυριακές, τότε αυτός δεν λαμβάνει μεν αναπληρωματική ανάπαυση, αλλά θα πρέπει να 

του καταβληθούν οι αναλογούσες αμοιβές για όσες ώρες απασχοληθεί...»  


