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«Δηλώζεις προέδροσ ΕΣΕΕ Βαζίλη Κορκίδη για ηην ηροποποίηζη ηοσ άρθροσ 16 

αναθορικά με ηις 7 Κσριακές» 

 

«…Η ΕΣΕΕ δελ ζπλεζίδεη λα δηακαξηύξεηαη δίρσο ιόγν θαη αηηία, αιιά πξνζπαζεί 

ζπλερώο λα πξνηείλεη ιύζεηο γηα ηελ δηάζσζε ησλ κηθξνκεζαίσλ ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ. 

Η ςήθηζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ θαη εθζπγρξνληζκέλνπ αγνξαλνκηθνύ θώδηθα ζα καο είρε βξεη 

θαηαξρήλ ζύκθσλνπο, εάλ δελ ππήξρε ην πνιύ «θαθό» άξζξν 16 πνπ πξνζπάζεζε κε βίαην 

ηξόπν λα επηβάιιεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ 52 Κπξηαθέο ηνλ ρξόλν.  

 

Η πξνζσπηθή παξέκβαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ε ζηήξημε ησλ ζέζεσλ ηεο ΕΣΕΕ από 

ηελ πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηώλ ηνπ Α’ Θεξηλνύ Τκήκαηνο ηεο Βνπιήο νδήγεζαλ ζηηο 

δηνξζώζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο πνπ ηειηθά έθεξε ην ΥΠΑΑΝ. Οη ηξεηο ζεκαληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 16, όπσο εμειίρζεθαλ ηα πξάγκαηα, καο ηθαλνπνηνύλ, αθνύ 

πιεζηάδνπλ αξθεηά ζηελ εληαία πξόηαζε ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ. 

 

Η Κπξηαθή δελ απαμηώζεθε, δηαηήξεζε ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηεο, ελώ απεηξάπε ε κεηαηξνπή 

ηεο ζε θαζεκεξηλή εκέξα ιεηηνπξγίαο. Η ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ζα πεξηνξίδεηαη 

ζηελ κλεκνληαθή ππνρξέσζε 7 ζπγθεθξηκέλσλ Κπξηαθώλ θαη νπνηνδήπνηε αίηεκα γηα 

πεξαηηέξσ δηεύξπλζε ηνπ σξαξίνπ ζα απνθαζίδεηαη ππνρξεσηηθά εληόο ηξηώλ κελώλ από 

ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ζύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε λνκνζεζία. 

 

Η ηειηθή επαλαδηαηύπσζε ησλ παξαγξάθσλ θαη ππνπαξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Ννκνζρεδίνπ, πεξηόξηζε ηηο αληηθαηηθέο εξκελείεο θαη ηα πεξηζώξηα πξνζθπγώλ. Επηπιένλ, 

νη ελζηάζεηο ηεο έθζεζεο ηνπ επηζηεκνληθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Βνπιήο, νη πιεξέζηεξεο θαη 

επαξθέζηεξεο αηηηνινγήζεηο θαη νη ζπληαγκαηηθέο απνζαθελίζεηο πνπ δεηήζεθαλ από ηνπο 

βνπιεπηέο δηόξζσζαλ, θαηά πνιύ, ηελ αξρηθή «θαθνζρεδηαζκέλε» δηάηαμε. 

 

Γλσξίδσ θαιά όηη θάπνηνη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο ηξεηο αιιαγέο πνπ αλέηξεςαλ 

όιν ην ζθεληθό ησλ πξνεγνύκελσλ εκεξώλ, αιιά ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ όηη πιένλ ε 

θαηάζηαζε είλαη ζην ρέξη καο. Από εδώ θαη ζην εμήο ν εκπνξηθόο θόζκνο ζα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε κε ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο όιεο ηεο ρώξαο. Κάζε ηνπηθή 

θνηλσλία θαη θάζε ηνπηθόο εκπνξηθόο ζύιινγνο κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηνπ, ζα έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα δώζεη απαληήζεηο ζε θάζε πξνζπάζεηα δηεύξπλζεο ηνπ σξαξίνπ, ρσξίο λα 

δεκηνπξγείηαη αδηθία θαη αλαζηάησζε ζηελ αγνξά. 

 

Τν ζήξηαι ησλ 52 Κπξηαθώλ έιαβε επηηέινπο ηέινο. Άιισζηε ήηαλ έλα παηρλίδη 

«κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο», αθνύ ην θέξδνο ηνπ ελόο ζα ήηαλ νη απώιεηεο ηνπ άιινπ κε 

αλαθαηάηαμε κεξηδίσλ από ηνπο αλίζρπξνπο ζηνπο ηζρπξνύο ηεο αγνξάο. 

 

Ωο πξόεδξνο ηεο ΕΣΕΕ, πηζηεύσ πνιύ ζηελ αληνρή ησλ Ειιήλσλ κηθξνκεζαίσλ εκπόξσλ 

θαη ζπλερίδσ λα ειπίδσ ζε κία θαιύηεξε αληηκεηώπηζή καο ζην κέιινλ. Παξά ηνλ άληζν 

θαη ζθιεξό αγώλα επηβίσζεο πνπ δίλνπκε, είκαη βέβαηνο όηη ε αγνξά ζα απνδείμεη όηη 

κπνξεί από κόλε ηεο λα απηνξξπζκηζηεί κε έλα δηθό ηεο παξαγσγηθό σξάξην…». 


