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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013 
 
 

Η ΕΣΕΕ απαντά τεκμηριωμένα στις θέσεις του ΥΠΑΝΥΠ για το άνοιγμα 
των εμπορικών καταστημάτων τις ΚΥΡΙΑΚΕΣ  

και εμμένει στη θέση της για την απόσυρση του άρθρου 6 του 
Αγορανομικού Κώδικα 

 
 

Και μόνο το γεγονός ότι το ΥΠΑΝΥΠ αναφέρει η ΕΣΕΕ έχει επιχειρήσει να 
απαντήσει, «ατυχώς» κατά την άποψή μας, στις αιτιάσεις και τα επιχειρήματα 
της ΕΣΕΕ απέναντι  στο άνοιγμα των Κυριακών,  αποκαλύπτει την αμήχανη 
θέση στην οποία έχει περιέλθει αλλά και την περίεργη εμμονή του σε αυτό το 
θέμα. Χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, 
από περιόδους μάλιστα με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, πέφτει σε 
πληθώρα  αντιφάσεων. Κυρίως όμως επιδεικνύει μια επιθετική διάθεση 
απέναντι σε μια πολυπληθή επαγγελματική κατηγορία, η οποία έχει θιγεί 
ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Στην πραγματικότητα, ουδέποτε 
διαλέχθηκε ουσιαστικά με τους εκπροσώπους της αγοράς γι’ αυτό το κρίσιμο 
θέμα, και όποτε το έπραξε, ήταν με τη μορφή της εκ των υστέρων επιβολής 
μιας συγκεκριμένης αντίληψης.   
 
ΥΠΑΝΥΠ: Γιατί θέλουμε ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές 
 
Τους λόγους για τους οποίους πρέπει να λειτουργούν τα εμπορικά 
καταστήματα και τις Κυριακές εκθέτει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο 
Ανάπτυξης, απαντώντας στην επίθεση που δέχεται από τον εμπορικό κόσμο 
και ειδικότερα από την ΕΣΕΕ. Μάλιστα, με μορφή ερωταπαντήσεων 
προσπαθεί να αντικρούσει τα επιχειρήματα κατά της επέκτασης της 
λειτουργίας των καταστημάτων.  
 
Ανακοίνωση ΥΠΑΝΥΠ: 
 
Όπως σημειώνει, η πρόταση της κυβέρνησης να διευρύνει (προαιρετικά) τη 
λειτουργία των καταστημάτων και τις Κυριακές, εντάσσεται σε μία συνολική 
προσπάθεια αναθεώρησης του Αγορανομικού Κώδικα για την καλύτερη 
λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού προς όφελος των 
καταναλωτών. Στόχος του υπουργείου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι 
να ανοίξει η αγορά, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να πωλούν 
περισσότερα αγαθά από περισσότερα σημεία και οι καταναλωτές να έχουν 
στη διάθεσή τους περισσότερες ημέρες και περισσότερες ώρες, για να κάνουν 
τη βέλτιστη δυνατή επιλογή. Και η ανακοίνωση καταλήγει «Όταν πριν αρκετά 
χρόνια αποφασίσθηκε η πεζοδρόμηση της Ερμού και της Βουκουρεστίου, οι 
επαγγελματίες του χώρου μίλησαν για τον "θάνατο του εμποράκου". Η 
προηγούμενη απελευθέρωση του ωραρίου τα Σάββατα βρήκε αντίθετη σχεδόν όλη 
την αγορά. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να φανταστεί την Ερμού με αυτοκίνητα, όλο 
και περισσότεροι δήμοι πεζοδρομούν τις εμπορικές τους γειτονιές, ενώ κανείς δεν 
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μπορεί να διανοηθεί το Σάββατο το απόγευμα τα μαγαζιά να είναι κλειστά. Ο φόβος 
απέναντι στο καινούργιο ποτέ δεν ήταν ο καλύτερος σύμμαχος. Το προαιρετικό 
άνοιγμα της αγοράς και τις Κυριακές, θα προσαρμόσει την αγορά στις πραγματικές 
ανάγκες του καταναλωτή. Είμαστε εδώ για να διορθώσουμε στην πράξη τα όποια 
προβλήματα παρουσιασθούν. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στα προβλήματα με 
παλιές συνταγές» 
 
Παρακάτω παρατίθενται τα προβαλλόμενα και από τις δύο πλευρές  
επιχειρήματα, στα ζωτικής σημασίας ερωτήματα που εγείρονται, από την 
ανάδειξη ενός τόσο ευαίσθητου ζητήματος. 
 

1. Εναρμόνιση της χώρας με τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρώπη 

Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε η χώρα με τους 
περισσότερους περιορισμούς στον τομέα αυτό. Στην Ιταλία της κρίσης δεν 
υπάρχει κανένας περιορισμός τις Κυριακές. Το ίδιο και στη Σουηδία, τη 
Κροατία, τη Τσεχία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Πολωνία, τη 
Ρουμανία, τη Σλοβενία τη Σλοβακία και τη Φιλανδία. Στη Μεγάλη Βρετανία 
και την Ουαλία τα μικρά μαγαζιά λειτουργούν ελεύθερα με τα μεγαλύτερα 
των 280 τμ να είναι ανοικτά για έξι συνεχόμενες ώρες. Στην Πορτογαλία και 
την Ισπανία ο δήμαρχος αποφασίζει ενώ στην Ισπανία μπορούν σε όλη την 
επικράτεια να λειτουργούν 8 Κυριακές το χρόνο. Στην Ολλανδία τα 
καταστήματα μένουν ανοικτά 12 Κυριακές, στη Δανία 30 Κυριακές, στο 
Λουξεμβούργο όλες τις Κυριακές μέχρι τις 13:00. 

Θέση ΕΣΕΕ: Το Υπουργείο πιστό σε μια γενική αντίληψη ότι η Ελλάδα πρέπει 
να είναι πρωτοπόρος στις εξελίξεις, πλειοδοτεί στις 52 Κυριακές. Όλα τα 
παραπάνω παραδείγματα αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, οι 
οποίες όμως δεν μπορούν να τσουβαλιαστούν και να εξισωθούν με τις έντονες 
ιδιομορφίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά και κοινωνία. 
 
Η πιθανή λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές δεν 
αναμένεται να ενισχύσει την απασχόληση εξαιτίας της ιδιαίτερης διάρθρωσης 
της ελληνικής μικρομεσαίας εμπορικής επιχειρηματικότητας. Οι εμπορικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στηρίζονται σε σημαντικά 
υψηλό βαθμό, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην αυτοαπασχόληση 
και στα συμβοηθούντα μέλη. Η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας θα 
οδηγήσει στο άνοιγμα καταστημάτων είτε από τους ίδιους τους 
αυτοαπασχολούμενους και τα συμβοηθούντα μέλη, είτε ακόμη και από τους 
ίδιους τους εργοδότες ώστε να αποφευχθεί το επιπρόσθετο κόστος 
λειτουργίας. Συνεπώς, οι επιπτώσεις στην απασχόληση δεν αναμένονται να 
είναι ούτε σημαντικές ούτε διατηρήσιμες στο χρόνο.  
 
Θα πρέπει να τονιστεί πως  στη χώρα μας σε όλες τις τουριστικές περιοχές τα 
καταστήματα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές, με απόφαση των τοπικών 
περιφερειαρχών (καθεστώς που προσιδιάζει δηλαδή το καθεστώς της Ισπανίας 
και της Πορτογαλίας). Επίσης το ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι ανοιχτό 
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και τις Κυριακές με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ που παρέχεται σε όλες τις 
επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τουριστικές ζώνες.  ¨ 

2. Ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος   

Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Στη χώρα μας το 20% περίπου του ΑΕΠ παράγεται από τον 
Τουρισμό. Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας, παραμένουν 
τουρίστες και τις Κυριακές. Με το άνοιγμα των καταστημάτων τους δίνουμε 
τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν και να ψωνίσουν περισσότερες μέρες και 
ώρες. 

Θέση ΕΣΕΕ: Ο παραπάνω ισχυρισμός του ΥΠΑΝΥΠ είναι λανθασμένος 
καθώς ο ισχύων νόμος διασφαλίζει ανοιχτά μαγαζιά τις Κυριακές σε όλες τις 
τουριστικές περιοχές συμπεριλαμβανομένου και  του παραδοσιακού 
τριγώνου της Αθήνας.   
 

3. Ενίσχυση της απασχόλησης και δημιουργία πλαισίου για νέες θέσεις 
εργασίας 

Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Η διεθνής και η εγχώρια εμπειρία αποδεικνύουν ότι η 
απελευθέρωση του ωραρίου έχει θετικές επιπτώσεις στο λιανικό εμπόριο. Η 
προηγούμενη απελευθέρωση που έγινε στη χώρα μας με τον Ν 3377/2005 και  
αφορούσε την επέκταση του ωραρίου μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, είχε 
ευεργετικές επιδράσεις στον κύκλο εργασιών (τζίρο) του λιανικού εμπορίου. 
Ο Γενικός Δείκτης Λιανικού Εμπορίου (ΓΔΛΕ) (εξαιρουμένων των καυσίμων-
λιπαντικών) του δωδεκαμήνου που ακολούθησε την απελευθέρωση (Αυγ. 
2005-Αυγ. 2006) αυξήθηκε κατά 13,45%, ενώ κατά το προηγούμενο 
δωδεκάμηνο (Αυγ.2004-Αυγ.2005), που (σημειωτέον) ήταν και χρονιά 
Ολυμπιακών Αγώνων, είχε αυξηθεί κατά 7,22%. Άρα υπήρξε περαιτέρω 
αύξηση της τάξεως του 6,23%. 

Θέση ΕΣΕΕ: Τα παραπάνω επιχειρήματα βρίσκουν πεδίο εφαρμογής σε 
περιόδους ανάπτυξης. Μπορεί να γίνει κατανοητό και στον πλέον αδαή περί 
τα οικονομικά ότι οποιαδήποτε σύγκριση της σημερινής κατάστασης με το 
2005 είναι λανθασμένη μεθοδολογικά και ανεπαρκής για να δώσει ασφαλή 
συμπεράσματα. Αυτό που δηλαδή προτείνει το Υπουργείο είναι να 
επιστρέψουμε σε πολιτικές που προωθήθηκαν σε περιόδους ευημερίας, παρότι 
αυτή τη στιγμή η χώρα βιώνει την ισχυρότερη ύφεση των τελευταίων 
δεκαετιών. Βεβαίως όταν το εμπόριο αποκλείεται από τη χρηματοδότηση, 
στενάζει από τη φοροεπιδρομή και είναι παντελώς αποκλεισμένο από τον 
τραπεζικό δανεισμό, το μόνο που μπορεί να «πουλήσει» το Υπουργείο ως 
στρατηγική στήριξης των Μμε εμπόρων είναι το άνοιγμα τις Κυριακές. 
Λυπούμαστε διότι με αυτές τις μεθοδεύσεις ορισμένοι «παίζουν» με το μέλλον 
χιλιάδων οικογενειών. 
 
Παράλληλα, η αύξηση του τζίρου δεν σχετίζεται με τον ν. 3377/2005 που 
διαμόρφωσε το πλαίσιο ωραρίου από τις 5 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και έως 
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τις 8 το Σάββατο.  Στην πραγματικότητα ο νόμος αυτός ήρθε να παραβιάσει 
ανοικτές θύρες, καθώς σε πολλές περιοχές ίσχυε απελευθερωμένο ωράριο με το 
προηγούμενο καθεστώς της ΚΥΑ 1162/1997.  Το σημαντικότερο που 
συνάγουμε όμως από την εφαρμογή του νόμου είναι ότι το ωράριο του 
Σαββάτου δεν εξαντλείται από τις επιχειρήσεις παρά μόνο σε μερικούς 
δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετριούνται στα 
δάχτυλα του ενός χεριού.   

Αναφορικά με τη  ίδια περίοδο (2005-2006) το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας 
αυξήθηκε κατά 5,5% ενώ το καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα κατά 7,1%. 
Την περίοδο 2004-2005 τα εν λόγω μεγέθη είχαν αυξηθεί και πάλι αλλά σε 
μικρότερο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 
2,3% ενώ το ακαθάριστο εισόδημα κατά 2,9%. Επομένως η αύξηση του κύκλου 
εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο δεν προήλθε από τις 3 επιπλέον ώρες του 
Σαββάτου αλλά από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 

Για να είναι επικερδής η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις 
Κυριακές θα πρέπει να υπάρξει κατανάλωση, δηλαδή να επιτευχθεί αύξηση 
του κύκλου εργασιών (τζίρου) σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Η 
κατανάλωση εξαρτάται άμεσα από τη μεγέθυνση του ΑΕΠ και ειδικότερα από 
το καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα, το εισόδημα δηλαδή που απομένει 
στους καταναλωτές μετά την αφαίρεση αποσβέσεων και φόρων για να το 
χρησιμοποιήσουν όπως επιθυμούν (για κατανάλωση ή αποταμίευση). Στη 
συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, η 
πτώση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο. Επιπρόσθετα, η μείωση του 
ρυθμού χρηματοδότησης της συνολικής οικονομίας (δάνεια, κάρτες κλπ) 
αφαίρεσε από την αγορά ρευστότητα και επιτάχυνε τη μείωση του τζίρου στο 
λιανικό εμπόριο, ώστε ακόμα και όταν η υποχώρηση του ΑΕΠ και του 
διαθέσιμου εισοδήματος επιβραδύνθηκε, ο ΔΚΕ στο λιανικό εμπόριο συνέχισε 
να μειώνεται.  
 
Χωρίς ανάπτυξη και την επέκταση της οικονομίας, δεν πρόκειται να βελτιωθεί 
ο κύκλος εργασιών. Οι περικοπές των μισθών, των επιδομάτων και των 
αμοιβών, οι αρνητικοί ρυθμοί χρηματοδοτικής ροής από τις τράπεζες, τα χρέη 
του δημοσίου προς τους ιδιώτες (τα οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
τύπου ξεπερνούν τα 9,5 δισ. ευρώ) και τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας 
έχουν περιορίσει ιδιαίτερα τη ρευστότητα στην αγορά. Το άνοιγμα των 
καταστημάτων στην παρούσα φάση θα επιταχύνει τον ήδη υψηλό ρυθμό 
κλεισίματος καταστημάτων καθώς θα επιβαρύνει τη μικρομεσαία εμπορική 
δραστηριότητα με περαιτέρω λειτουργικό κόστος (ενέργεια, μισθοδοσία).  
 
Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές όχι μόνο δεν θα συμβάλλει 
στην αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, ο οποίος εκτιμάται πως θα 
παρουσιάσει δραματική πτώση κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες  το 2012 σε 
σχέση με το 2011, αλλά ταυτόχρονα θα διογκώσει κατά 1,82 δις ή 25%-30% 
(από 6,51 δις στα 8,33 δις) το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των ιδιοκτητών  
εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίοι μη μπορώντας πλέον να ανταποκριθούν 
στις διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις τους αναγκάζονται είτε να κλείσουν 
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την επιχείρησή τους είτε να προβούν σε μη ηθελημένη μείωση των αποδοχών  
του προσωπικού τους και σε ακραίες  περιπτώσεις σε απολύσεις εργαζομένων. 
 
 
Διάγραμμα 1: Ποσοστιαίοι ρυθμοί μεταβολής βασικών οικονομικών 
μεγεθών στην Ελλάδα 
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Πηγή: Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στοιχεία για 

χρηματοδότηση, ΔΚΕ για το 2012 αναφέρονται στην περίοδο Ιαν. Οκτ.  

 

Τέλος, όσον αφορά στις ξένες μελέτες το κύριο συμπέρασμά τους είναι ότι η 
απελευθέρωση της λειτουργίας των μικρών καταστημάτων έχει ευεργετικές 
συνέπειες στην απασχόληση, στην ευημερία των καταναλωτών, στις τιμές και 
στην ανάπτυξη. Αρνητικά αποτελέσματα για το μερίδιο των μικρών 
καταστημάτων παρουσιάζονται μόνο στις μελέτες που εξετάζεται το σενάριο 
της απελευθερώσεων τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων καταστημάτων: 
περίπτωση που διαφεύγει της προσοχής της κυβερνητικής προτάσεως. 

4. Ζωντάνια  των  κέντρων  των πόλεων 

Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Δίνεται η  δυνατότητα τα κέντρα των πόλεων να 
αποκτήσουν χρώμα και κίνηση και τις Κυριακές. Φανταστείτε τα μαγαζιά στο 
Μοναστηράκι κλειστά τις Κυριακές. 

Θέση ΕΣΕΕ: Τα μαγαζιά στο μοναστηράκι είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά 
τις Κυριακές όπως και σε πολλές άλλες τουριστικές περιοχές, λειτουργώντας 
όπως μέχρι σήμερα με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ 

5. Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις να 
δουλέψουν μία μέρα την εβδομάδα χωρίς τον ανταγωνισμό των 
πολυκαταστημάτων και των Mall έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά 
τους πλεονεκτήματα: ευελιξία, γνώση των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών 
αγορών, κλπ. 
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Θέση ΕΣΕΕ: Το Υπουργείο βέβαια λησμονεί να αναφέρει ότι στο οικείο 
άρθρο του σχεδίου νόμου δεν υπάρχει καμία αναφορά αποκλεισμού των 
καταστημάτων που λειτουργούν στα Mall ή στα εκπτωτικά χωριά. Η διάταξη 
αυτή έτσι όπως είναι αφήνει το πεδίο ελεύθερο και για αυτά.  Επιπλέον, είναι 
ασαφής η οριοθέτηση της Μμε επιχείρησης με μέγιστο εμβαδό τα 250 τ.μ., 
όταν το μέσο μέγεθος μιας Μμε  επιχείρησης στη χώρα είναι τα 70 τ.μ. 

Οι μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις στο σύνολο τους είναι αρνητικές στο 
κυριακάτικο άνοιγμα: Σίγουρα ξέρουν το συμφέρον τους. 

6. Απελευθέρωση ωραρίου και  εργασιακός  μεσαίωνας 

Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Δεν αλλάζει σε τίποτα το καθεστώς των εργαζομένων και τα 
ωράριά τους. Μία ενδεχόμενη αύξηση του τζίρου και του ωραρίου των 
καταστημάτων θα δημιουργήσει ανάγκες για νέες θέσεις εργασίας και θα 
οδηγήσει σταδιακά σε αύξηση την απασχόλησης. 

Θέση ΕΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι θα πρέπει έστω και κυκλικά να εργαστούν τις 
Κυριακές, πράγμα το οποίο ισχύει φυσικά και για τους ιδιοκτήτες των 
επιχειρήσεων (έμποροι).  Με αυτόν τον τρόπο όμως 
διαβρώνεται/υποσκάπτεται ο θεσμός της οικογένειας και αποξενώνονται τα 
μέλη της. Εκτός των άλλων, με την νέα διάταξη απλά θα μετατοπιστεί ο 
υφιστάμενος συρρικνωμένος τζίρος από τις μικρές επιχειρήσεις στα Malls και 
στα εκπτωτικά χωριά.  Όταν πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν 
τους εργαζόμενούς τους για 4 ή 5 μήνες, πως ξαφνικά θα δημιουργηθεί 
ανάλογο εισόδημα για να καταβληθούν οι αυξημένες αμοιβές της Κυριακής?   

Η μόνη απασχόληση που θα αυξηθεί θα είναι η μερική και η εκ περιτροπής 
στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και στα εκπτωτικά χωριά. 

7. Προαιρετική εφαρμογή του μέτρου και αυξημένο  κόστος 
λειτουργίας /βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων 

Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Το μέτρο είναι προαιρετικό. Δεν αναγκάζει κανείς κανέναν 
να λειτουργήσει και τις Κυριακές. Όσες αγορές και επαγγελματίες, από την 
πράξη δουν ότι είναι ασύμφορη η λειτουργία τους μπορούν να επιστρέψουν 
στο προηγούμενο καθεστώς. Απλά δίνεται η δυνατότητα σε όσους θέλουν να 
δουλέψουν περισσότερο, να το κάνουν ελεύθερα.   

Θέση ΕΣΕΕ: Οι ιθύνοντες του Υπουργείου φαίνεται να αγνοούν τον 
παράγοντα «επιχειρηματική ψυχολογία». Κανείς έμπορος δεν θα κρατήσει 
κλειστό το κατάστημά του, όταν θα το έχει ανοικτό ο διπλανός καθώς σε αυτές 
τις περιπτώσεις δε τίθεται ζήτημα ελεύθερης επιλογής. Τα μικρά μαγαζιά θα 
αναγκαστούν να κλείσουν καθώς δεν θα μπορέσουν να αντέξουν το κόστος 
λειτουργίας 
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Εύλογα λοιπόν γεννιέται η απορία πως θα κατορθώσουν να αξιοποιήσουν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα στην οποία αναφέρεται το 
ΥΠΑΝΥΠ; (σημείο 5). 
 
8. Έλλειψη εισοδήματος για κατανάλωση και όχι διαθέσιμου χρόνου 

Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας περνάει δύσκολες στιγμές. 
Αλήθεια είναι επίσης ότι το επιχείρημα της μειωμένης αγοραστικής δύναμης 
παρουσιάζονταν πάντα από τους πολέμιους του μέτρου, ακόμα και στις καλές 
εποχές. Στην ύφεση όμως δεν απαντάμε με κλειστές αγορές. Στην γειτονική 
μας Ιταλία ακολουθούν την ίδια συνταγή, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη το 
καθεστώς είναι περισσότερο έως εντελώς απελευθερωμένο και έχουν πετύχει 
να αυξήσουν την απασχόληση και τον τζίρο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια εμείς 
να μείνουμε στο δικό μας κόσμο. 

Θέση ΕΣΕΕ: Προφανώς οι αρμόδιοι βρίσκονται σε σύγχυση καθώς δεν ετέθη 
ποτέ θέμα κλειστών αγορών ενώ παράλληλα θα θέλαμε να μας αναφέρουν 
εκείνα τα Κράτη  Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία έχει αυξηθεί ο 
τζίρος των καταστημάτων τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. 
 
 
9. Πόσο εφικτή είναι η λειτουργία των καταστημάτων εφτά ημέρες 
την εβδομάδα  
 
Θέση ΥΠΑΝΥΠ:  Δίνεται η δυνατότητα σε όσα μαγαζιά λειτουργήσουν τις 
Κυριακές, τη Δευτέρα το πρωί να είναι κλειστά. 
 
Θέση ΕΣΕΕ: Όσοι διατυπώνουν τέτοιες απόψεις σίγουρα αγνοούν πως 
λειτουργεί η αγορά και ο ανταγωνισμός. Με δεδομένη τη μείωση του τζίρου, η 
πρόσληψη νέων υπαλλήλων καθίσταται απαγορευτική, με αποτέλεσμα από     
τη διεύρυνση του  ωραρίου να επιβαρυνθούν τόσο ο  επιχειρηματίας όσο και 
οι υφιστάμενοι υπάλληλοί του, με εξαιρετικό προσωπικό κόστος για τους 
ίδιους και τις οικογένειές τους.   

Η λειτουργία των μαγαζιών εφτά ημέρες την εβδομάδα είναι ανέφικτη και 
εξοντωτική για τους επιχειρηματίες 

10. Αλλαγή της καθημερινότητας και του τρόπου ζωής χιλιάδων 
ανθρώπων 
 
Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Τα τελευταία χρόνια χιλιάδες άνθρωποι και μαγαζιά 
δουλεύουν και τις Κυριακές. Μίνι μάρκετ, περίπτερα, μαγαζιά της γειτονιάς, 
ανθοπωλεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα ποτών και ξηρών 
καρπών κλπ. Φανταστείτε τις Κυριακές με τα μαγαζιά αυτά κλειστά. Η ίδια η 
ζωή έχει δώσει τις απαντήσεις της. 
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Θέση ΕΣΕΕ: Το καθεστώς λειτουργίας των προαναφερθεισών επιχειρήσεων δε 
σχετίζεται με εκείνο  των εμπορικών καταστημάτων ενώ με το ίδιο σκεπτικό 
θα έπρεπε να λειτουργούν και οι δημόσιες υπηρεσίες τις Κυριακές.  
 
 
11. Συσχετισμός του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές με 
την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων 

Θέση ΥΠΑΝΥΠ: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το προαιρετικό άνοιγμα των 
καταστημάτων αφορά από τις 10:00 π.μ. και μετά. 

Θέση ΕΣΕΕ: Το επιχείρημα αυτό είναι νεολογισμός.  Από πουθενά δεν 
προκύπτει στο υπάρχον σχέδιο νόμου ότι τα μαγαζιά θα ανοίγουν μετά τις 10.  
Θυμίζουμε ανάλογες διαβεβαιώσεις το 2005, οι οποίες τελικά δεν 
επαληθεύτηκαν με αποτέλεσμα την Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα, να 
είναι ανοιχτά τα καταστήματα στα Malls την ίδια ώρα που 
πραγματοποιούνταν η περιφορά του  Επιταφίου. 
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Οικονομικά στοιχεία για Ελλάδα και Ευρώπη σχετικά με την 
απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών 

καταστημάτων 
 

 
 

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά στοιχεία για Ελλάδα1 

Μεταβλητή/ 

περίοδος 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Σωρευτική 

μεταβολή 

(%) 2008-

2012 

ΑΕΠ2 
193.050 

(2,3) 
203.682 

(5,5) 
210.885 

(3,5) 
210.431 

(-0,2) 

203.830 

(-3,1) 

193.754 

(-4,9) 
179.986 

(-7,1) 

169.117 

(-6,0) 
-19,6 

Καθαρό 
εθνικό 

διαθέσιμο 
εισόδημα3 

166.414 

(2,9) 
178.270 

(7,1) 
188.061 

(5,5) 
195.237 

(3,8) 
191.775 

(-1,8) 

178.719 

(-6,8) 

162.078 

(-9,3) 

150.455 

(-7,2) 
-22,9 

ΔΚΕ 
λιανικού4 

100 
(7,2) 

110,8 
(10,8) 

117,1 
(5,7) 

119,7 
(2,2) 

111,2 
(-7,1) 

105,7 
(-4,9) 

97,5 
(-7,8) 

86,1 
(-11,1) 

-26,7 

Απασχόληση5 
Λιανικού 

782,1 
(4,5) 

789,3 
(1,0) 

800,6 
(1,4) 

832,6 
(4,0) 

828,2 
(-0,5) 

801,1 
(-3,3) 

772,9 
(-3,5) 

679,4 
(-12,1) 

-18,4 

Ποσοστό 
βοηθών, 

αυτοαπ/νων 
& εργοδοτών 
στο λιανικό 

53,9 53,6 52,8 52,1 52,4 49,7 50,5 48,7 - 

Συνολική 
Απασχόληση 

4.381,9 
 (1,2) 

4.452,8 
 (1,6) 

4.519,9 
(1,5) 

4.582,5 
(1,4) 

4.531,9 
(-1,1) 

4.427,0 
(-2,3) 

4.156,3 
(-6,1) 

3.793,1 
(-8,7) 

-17,2 

Ανεργία6 9,6 8,8 8,1 7,2 8,9 11,8 16,3 23,6  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Eurostat, Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 

 

 

                                                
1 Σε παρενθέσεις οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσά σε 
εκατομμύρια ευρώ. 
2 Σε πραγματικούς όρους (έτος βάσης 2005), τα στοιχεία από το 2008 και έπειτα είναι 
προσωρινά ενώ από το 2012 και μετέπειτα είναι πρόβλεψη της Eurostat. 
3 Σε τρέχουσες τιμές (εκατομμύρια ευρώ) 
4 Εκτός καυσίμων και λιπαντικών. Για το 2012 στοιχεία και σύγκριση για τους πρώτους δέκα 
μήνες  
5 Στοιχεία για απασχόληση β΄ τριμήνου σε χιλιάδες άτομα. 
6 Σε ποσοστό, στοιχεία β΄ τριμήνου κάθε έτους. 
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Πίνακας 2: Βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για Ελλάδα7 
Μεταβλητή/ 

περίοδος 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Σωρευτική 

μεταβολή (%) 

2008-2012 

Αξία 
ακάλυπτων 

επιταγών  

1.464,4 
(42,9) 

1.202,1 
(-17,9) 

921,9 
(-23,3) 

1.291,3 
(40,1) 

3.008,6 
(133,0) 

1.812,0 
(-60,2) 

2.083,1 
(15,0) 

1.313,7 
(-36,9) 

- 

Ροή 
χρημα/σης 
εμπορικών 

επιχειρήσεων8 

- 
- 

(12,2) 
4.227 
(17,8) 

5.419 
(19,6) 

1.364 
(4,1) 

-1.174 
(-3,5) 

-1.529 
(-6,0) 

-322 
(-8,6) 

- 

Ροή χρημ/σης 
συνολικής 
οικονομίας 

- 
(21,2) 

- 
(21,1) 

38.497 
(21,5) 

34.169 
(15,9) 

10.219 
(4,1) 

50 
(0,0) 

-8.110 
(-3,1) 

-1.038 
(-4,8) 

- 

Καταθέσεις 
156.858 

(22,1) 
173.370 

(10,5) 
197.238 

(13,8) 
227.253 

(15,2) 
237.341 

(4,4) 
209.521 

(-11,7) 

174.137 

(-16,9) 

155.190 

(-12,0) 
-30,1 

Πηγή: Τειρεσίας, Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Στοιχεία σε εκατομμύρια ευρώ, στις παρενθέσεις η ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.  
8 Οι ροές περιόδου (Flow during period) και μεταβολές υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη 
οι αναταξινομήσεις δανείων, οι διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και τα 
εταιρικά ομόλογα και δάνεια που μεταβίβασαν τα πιστωτικά ιδρύματα σε θυγατρικές 
τράπεζες τους εκτός Ελλάδας και σε εγχώρια θυγατρική εταιρεία παροχής πιστώσεων το 2009. 
Τα στοιχεία και οι συγκρίσεις για το 2012 αναφέρονται στο μήνα Οκτώβριο. 
 


