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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 
 

Ο Εµπορικός Σύλλογος Ελασσόνας, µετά από έγγραφο που εστάλη από την ΕΣΕΕ,  

σας υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4177/2013, ως εαρινή ενδιάµεση 

εκπτωτική περίοδος ορίζεται το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου. Οι 10 ηµέρες είναι 

ηµερολογιακές και όχι εργάσιµες  

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήµατα κάθε είδους και σε όλες 

τις περιοχές της χώρας µπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 

της ενδιάµεσης εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου.  Η πρώτη Κυριακή της ενδιάµεσης 

εκπτωτικής περιόδου είναι η 1
η
 Μαΐου, η οποία όµως συµπίπτει µε επίσηµη αργία του 

Κράτους όπως είναι η Κυριακή του Πάσχα.  Κατά την παράγραφο 1 άρθρου 16 ν. 

4177/2013  «σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συµπίπτει µε επίσηµη αργία, η 

δυνατότητα µετατίθεται την επόµενη Κυριακή».   

Το αυτό ισχύει και για την Τρίτη του Πάσχα, οπότε και έχει µεταφερθεί η αργία της 

Πρωτοµαγιάς.  Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αναγκαστικού νόµου 

380/1968, ο Υπουργός Εργασίας έχει τη δυνατότητα, µε απόφασή του κάθε χρόνο, να 

καθορίζει την Πρωτοµαγιά ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας. 

Όταν η Πρωτοµαγιά συµπέσει µε ηµέρα της Μεγάλης Εβδοµάδας ή την Κυριακή του 

Πάσχα, ο Υπουργός Εργασίας έχει δικαίωµα µε απόφασή του να µεταφέρει την αργία 

της πρωτοµαγιάς σε άλλη εργάσιµη ηµέρα (άρθρο 7 ν. 74/1975).  Σε υλοποίηση της 

σχετικής δυνατότητας εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 12618/288/17-3-2016 απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 

826Β), µε την οποία, η αργία της Πρωτοµαγιάς µεταφέρεται φέτος για την Τρίτη του 

Πάσχα, 3 Μαΐου 2016.  Ως αποτέλεσµα, κατά την ηµέρα αυτή απαγορεύεται γενικά η 

απασχόληση των µισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός αυτών που 

νόµιµα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι ενδιάµεσες εκπτώσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη , 4 

Μαΐου και θα λήξουν την Τρίτη, 10 Μαΐου 2016.  Προαιρετικά, τα καταστήµατα 

κάθε είδους µπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή, 8 Μαΐου.  Η λειτουργία αυτή 

επιτρέπεται την συγκεκριµένη Κυριακή, από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 

23 ν. 2224/1994). 


