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Θέμα: Απόφαση για τις Ενδιάμεσες Εκπτωτικές Περιόδους  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Σας ενημερώνουμε  ότι η Διοίκηση του  Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας 

Φαρσάλων μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου μας σχετικά με 

τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου για τον θεσμό των ενδιάμεσων εκπτωτικών 

περιόδων, απέστειλε έγγραφο στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας κ. 

Παπαδημόπουλο  Δημήτριο, που  ανέφερε τα παρακάτω: 

 

Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, 

 

Δια της παρούσης σας ενημερώνουμε, ότι ο Εμπορικός Επιχειρηματικός 

Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων , σχετικά με τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου για 

τον θεσμό των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο 

άρθρο 114 του νόμου 4446/2016 αποφάσισε τα εξής: 

Σχετικά με το θεσμό θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι έχει πλέον αποδειχτεί ότι δεν 

προσέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα γι’ αυτό και πάγια θέση μας παραμένει 

πως πρέπει να καταργηθεί. 

Με δεδομένο όμως ότι είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή τους και σύμφωνα με τα εκ 

του νόμου προβλεπόμενα αναφορικά με την κυριακάτικη λειτουργία των 

καταστημάτων κατά τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους, προτείνουμε ως ημερομηνίες 

διεξαγωγής τους για το τρέχον έτος (2017) τις παρακάτω: 

 

1. από 1 έως 5 Μαρτίου 2017 

2. από 1 έως 10 Μαΐου 2017, με προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την 

Κυριακή 7 Μαΐου 2017 

3. από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου 2017 

4. από 1 έως 10 Νοεμβρίου 2017, με προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την 

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 

 

 

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με το 

άρθρο 114, παρ.1 του νόμου 4446/2016. 
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Η απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας  συνέπιπτε με τις αποφάσεις των υπολοίπων 

Εμπορικών Συλλόγων  καθώς και της  Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας  

Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα να οριστεί από την Περιφέρεια μια κοινή απόφαση για όλη 

τη Θεσσαλία. 

 

Σας γνωστοποιούμε λοιπόν ότι οι  Ενδιάμεσες Εκπτωτικές Περίοδοι για το Έτος 2017, θα 

ισχύουν ως εξής: 

 

1. από 1 έως 5 Μαρτίου 2017 

2. από 1 έως 10 Μαΐου 2017, με προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την 

Κυριακή 7 Μαΐου 2017 

3. από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου 2017 

4. από 1 έως 10 Νοεμβρίου 2017, με προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων 

την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017. 

 

 

 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.  

 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου 

Επαρχίας  Φαρσάλων 

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Πιτσάβας Γεώργιος                                                                Τσούλης Ιωάννης 


