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«Ικανοποίηζη ηηρ ΕΣΕΕ από ηιρ ηποποποιήζειρ αλλά και ζςνέσιζη ηων πποζπαθειών 

για ηη διαθύλαξη ηηρ Κςπιακήρ απγίαρ από ηοςρ ηοπικούρ εμποπικούρ ζςλλόγοςρ» 

 

Μεηά από ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο, απηνπξόζσπεο παξνπζίεο θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο 

Βνπιεπηέο, αιιά θπξίσο κε ηελ παξέκβαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ, ηειηθά, θαηά ηε ζπδήηεζε 

θαη ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ γηα ην άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο επί ηεο 

αξρήο, επήιζαλ νξηζκέλεο λνκνηερληθέο βειηηώζεηο, νη νπνίεο θέξλνπλ πην θνληά ην ηζρύνλ 

ζήκεξα λνκηθό πιαίζην κε ην πεξηγξαθόκελν ζην λνκνζρέδην. 

 

Σπγθεθξηκέλα, κε ηελ απόθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε δελ ζα απνθαζίδεηαη ην θαζνιηθό 

άλνηγκα ή θιείζηκν όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ λνκνύ, αιιά ζα ππάξρεη ε επρέξεηα 

θαζνξηζκνύ δσλώλ θαη πεξηνρώλ (ηνπξηζηηθώλ θαη άιισλ) όπνπ ηα θαηαζηήκαηα θάησ ησλ 

250 ηκ. ζα είλαη αλνηρηά, πξνζεγγίδνληαο έηζη ην ζεκεξηλό πιαίζην ηνπ άξζξνπ 42 λ. 

1892/1990. Σεκαληηθό επίζεο είλαη όηη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο επηβάιιεηαη λα αηηηνινγήζεη 

πιήξσο ηελ απόθαζή ηνπ, νπόηε ζα κπνξεί λα θξηζεί, άξα θαη λα ακθηζβεηεζεί ε νπζία θαη 

ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ζην αλώηεξν επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Τν θπξηόηεξν όισλ είλαη όηη, ε «απηόκαηε απειεπζέξσζε» 52 Κπξηαθέο ην ρξόλν  

νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα δελ ζα ηζρύζεη. Η δηάηαμε γηα ηελ πάξνδν ηνπ 3κήλνπ πνπ 

δίλεηαη ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα λα εθδώζεη ηελ ζρεηηθή απόθαζε θαη είρε μεζεθώζεη 

ζύειια δηακαξηπξηώλ, ηειηθά απνζύξζεθε. Με ηηο ηξεηο αιιαγέο δηαθπιάζζεηαη ε 

πξσηνβνπιία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, λα αληρλεύζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηεο 

θαη λα απνθαζίζεη αλάινγα, όπσο αθξηβώο ηζρύεη θαη ζήκεξα.   

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ην πξνο λνκνζέηεζε πιαίζην πξνζεγγίδεη πιένλ ζεζκηθά ην ήδε 

πθηζηάκελν, ε ΔΣΔΔ δελ εθεζπράδεη, αθνύ κόλν ε πιήξεο απόζπξζε ηεο παξαγξάθνπ 2 

ζα εθκεδέληδε ηνλ όπνην θίλδπλν πνπ –εθηόο από εκάο- επεζήκαλε ην Δπηζηεκνληθό 

Σπκβνύιην ηεο Βνπιήο, δειαδή ηα κεγάια θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 250 ηκ λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηελ ζπληαγκαηηθόηεηα ηνπ λόκνπ, βάζεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ 

Σπληάγκαηνο. 

 

Οη πξνζπάζεηεο γηα πιήξε πηνζέηεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο ζα 

ζπλερηζηνύλ ζε θεληξηθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Η ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο 7 Κπξηαθέο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηελ εμαίξεζε θαη όρη ηνλ 

θαλόλα. Αλαθνξηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ζύκβαζε δηθαηόρξεζεο 

(franchise) ζπκθσλνύκε κε ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξνκεζαίσλ εκπνξηθώλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

Τέινο, ε ΔΣΔΔ δηεπθξηλίδεη πξνο όια ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο όηη νη 52 Βνπιεπηέο 

πνπ ςήθηζαλ ην άξζξν 16 δελ ςήθηζαλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο. Γελ ππάξρνπλ πιένλ νη 52 Κπξηαθέο αιιά κόλν 7 Κπξηαθέο 

ηνλ ρξόλν.  


