
 

 
 
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017 
Αρ. πρωτ: Φ1.1 6198 

 
Προς 
Οµοσπονδίες – µέλη ΕΣΕΕ 
Εµπορικούς Συλλόγους 
Έδρες τους 
 
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ 
 
Κύριοι, 
 
Με το παρόν, σας γνωστοποιούµε το τελικό αποτέλεσµα της προσφυγής στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας, που είχε καταθέσει η ΕΣΕΕ µαζί µε τους Εµπορικούς 
Συλλόγους κατά της Υπουργικής Απόφασης Κ1-1119/2014, η οποία απελευθέρωνε 
τελείως την λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές σε µεγάλες περιοχές της 
χώρας. 
Λόγω των διαδικασιών του Συµβουλίου της Επικρατείας, η καθαρογραφή και 
θεώρηση της αποφάσεως θα απαιτήσει λίγο χρόνο ακόµη για να ολοκληρωθεί, όµως 
το δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή κ. Χρυσανθάκη, το οποίο είχε αναλάβει την 
εκπροσώπηση της Συνοµοσπονδίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, ήδη έκανε αίτηση 
προτίµησης για να έχουµε τη δυνατότητα ακριβούς αντιγράφου του σώµατος της 
απόφασης το συντοµότερο.  Μέχρι τότε, ωστόσο, σας γνωστοποιούµε το σκεπτικό 
της απόφασης 100/2017 του ΣτΕ, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
συµπλέοντας συνολικά µε τις κατά καιρούς εκφρασµένες πάγιες θέσεις και απόψεις 
της ΕΣΕΕ: 

1. Η προσβληθείσα εκ µέρους µας, µε την από 21-7-2014 αίτηση ακυρώσεως, 
αριθµ. Κ1-1119/7-7-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, είναι µη νόµιµη και ακυρώνεται. 

2. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η προσβληθείσα υπουργική απόφαση και το 
νοµοθετικό καθεστώς στο οποίο αυτή στηρίζεται βρίσκεται σε αντίθεση µε τις 
διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5, 21, 22, 25 και 106 του Συντάγµατος, οι οποίες 
προστατεύουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των πολιτών σε σχέση µε 
την αργία της Κυριακής, ως ελεύθερου χρόνου, ως τακτικού διαλείµµατος της 
εβδοµαδιαίας εργασίας και ως χρόνου οργάνωσης της κοινωνικής και 
οικογενειακής ζωής του. 

3. Η εξουσιοδότηση που παρέχεται µε την διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 16 
του Ν. 4177/2013, όπως αυτή προστέθηκε µε την διάταξη της υποπερ. 1α της 
υποπαραγρ. ΣΤ5 της παραγρ. ΣΤ  του άρθρου πρώτου  του ν. 4254/2014 είναι 
αόριστη και αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 Συντάγµατος, εφόσον δεν 
προσδιορίζονται ειδικώς και συγκεκριµένως οι τρεις τουριστικές περιοχές που 
αναφέρονται στην ακυρωθείσα υπουργική απόφαση και δεν υφίσταται πλήρης 



τεκµηρίωση κατά την νοµοθέτηση των εξαιρέσεων αυτών, προκειµένου να 
είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας τους.   

Είναι σαφές ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έρχεται να επιλύσει το θέµα 
δια παντός και βάζει «φρένο» στη κούρσα των 52 Κυριακών.  Όχι µόνο καταργεί την 
Υπουργική Απόφαση που απελευθέρωνε τελείως τις Κυριακές αλλά στην ουσία θέτει 
εκτός Συντάγµατος και την ειδική εξουσιοδοτική διάταξη που επιτρέπει στον 
Υπουργό να δηµοσιεύει τέτοιες αποφάσεις. 
Περαιτέρω και ίσως το σηµαντικότερο από όλα, η Κυριακή αντιµετωπίζεται πλέον ως 
αυτό που είναι, δηλαδή µία ηµέρα αναντικατάστατη για την ίδια την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ατόµου και του οικογενειακού δεσµού τόσο των εµπόρων που 
λειτουργούν τα καταστήµατά τους, όσο και των εργαζοµένων σε αυτά. Ως τέτοια δεν 
µπορεί να υποκατασταθεί από κανένα «ρεπό», οποιασδήποτε άλλης ηµέρα, είτε για 
τον εργοδότη, είτε για τον εργαζόµενο.  Η ΕΣΕΕ συνολικά αισθάνεται την ανάγκη 
και την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον σεβαστό τ. Πρόεδρο του ΣτΕ κ. Ρίζο για τη 
τελική δικαίωση µας. Η Συνοµοσπονδία θα αναµείνει το πλήρες κείµενο της 
καθαρογραµµένης απόφασης, ώστε να µελετήσει το σκεπτικό της και να αποφασίσει 
µαζί µε τους Εµπορικούς Συλλόγους της σε όλη την Ελλάδα που ξεκίνησαν αυτόν τον 
δικαστικό αγώνα πριν από δύο και πλέον χρόνια, την στάση της απέναντι στο ισχύον 
πλαίσιο λειτουργίας των Κυριακών. Παράλληλα, καλεί την Κυβέρνηση να µελετήσει 
καλά την απόφαση ενόψει µελλοντικών νοµοθετικών ρυθµίσεων και τους «Θεσµούς» 
να σταµατήσουν να αντιµετωπίζουν µία ξεχωριστή ηµέρα, ως µία «καθηµερινή». 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι δεν αλλάζει κάτι επί του παρόντος στην υφιστάµενη 
λειτουργία της αγοράς. 
Παραµένουµε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση. 

 
      Με εντολή Προέδρου, 
 
      Αντώνης Μέγγουλης 
      Διευθυντής, Νοµ. Σύµβουλος ΕΣΕΕ 
 


