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Αθήνα, Ιούνιος 2013 

  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ   ΘΕΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 
 

 
Παρά την επανειλημμένη καθολική αντίδραση όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και 

της συντριπτικής πλειοψηφίας  των  εργοδοτικών οργανώσεων ενάντια στη  λειτουργία 
των  καταστημάτων  κατά  τις  Κυριακές  και  αργίες,  η  Κυβέρνηση  δια  του  Υπουργού 
Ανάπτυξης επιμένει να προχωρήσει στην απελευθέρωση της Κυριακάτικης λειτουργίας 
με κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου.  

Η Ομοσπονδία μας,  εκπροσωπώντας πάνω από 400.000  εργαζόμενους στον κλάδο 
του  Εμπορίου,  επαναλαμβάνει  την  πλήρη  και  κατηγορηματική  της  αντίθεση  σε 
οποιαδήποτε  προσπάθεια  ανοίγματος  των  καταστημάτων  τις  Κυριακές,  το  οποίο  θα 
είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ακόμα περισσότερο   καταστροφικές   συνέπειες για 
την απασχόληση και το Εμπόριο. 

Επισημαίνουμε  κατ’  αρχάς  ότι,  τα  βασικά  σημεία  του  Ωραρίου  λειτουργίας  των 
καταστημάτων και ιδίως η απαγόρευση της λειτουργίας τους κατά τις Κυριακές,   είναι 
προϊόν  Κοινής  Συμφωνίας  μεταξύ  των  αντιπροσωπευτικών  οργανώσεων  των 
εργαζομένων και των εργοδοτών του Εμπορίου ήδη από το 1996.  

Η  Κοινή  Συμφωνία  θεσμοθετήθηκε  αρχικά  από  την  τότε  Κυβέρνηση  (ΥΑ  1162/97) 
αλλά και επιβεβαιώθηκε από την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Εμπορίου 
έτους  2001,  δημιουργώντας  για  τον  κλάδο  του  Εμπορίου  ένα  διαχρονικά  οικονομικά 
λειτουργικό και ευρύτατα κοινωνικά αποδεκτό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων 
του κλάδου, από καταναλωτές, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.   

Είναι ακόμα σημαντικό να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη  Συμφωνία και ΣΣΕ για 
την  απαγόρευση  των  καταστημάτων  τις  Κυριακές  έχει  γίνει  σεβαστή  από  όλες  τις 
διαδοχικές κυβερνήσεις από το 1996 και μετά.   

Κατά  συνέπεια  είναι  πολιτικά  απαράδεκτο,  η  Κυβέρνηση  να  επιμένει  στο  άνοιγμα 
των  Καταστημάτων  τις  Κυριακές  και  Αργίες,  όταν  καμία  οργάνωση  ή  κανένας  
εμπλεκόμενος φορέας στο χώρο του Εμπορίου όχι μόνο δεν έχει θέσει σχετικό θέμα, 
αλλά αντίθετα έχει ταχθεί δημόσια εναντίον στην κατάργηση της Κυριακής – Αργίας. 

Κατά την άποψή μας, το ζήτημα του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές έχει 
τεθεί  παρασκηνιακά  από  ορισμένες  γνωστές  πολυεθνικές  επιχειρήσεις  και  μεγάλα 
εμπορικά  συμφέροντα,  τα  οποία  χρησιμοποιούν  το  προσχηματικό  επιχείρημα  ότι    η 
απελευθέρωση  του Ωραρίου θα φέρει  δήθεν ανάπτυξη,  θα μειώσει  τις  τιμές    και  θα 
δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης.  
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Με τον τρόπο αυτό  προσπαθούν να προκαλέσουν ακόμα περισσότερη ασφυξία στις 
μικρές,    μεσαίες  επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες  ελληνικές  επιχειρήσεις  του Εμπορίου 
οδηγώντας τες σε κλείσιμο.  

Στην  ουσία  τα  μεγάλα  πολυεθνικά  συμφέροντα  επιδιώκουν  να  ανακατανεμηθεί  ο 
εμπορικός  τζίρος  σε  όφελός  τους  (ο  οποίος  σημειωτέον  στη  σημερινή  συγκυρία  της 
ύφεσης  βαίνει  συνεχώς  μειούμενος),  να  μονοπωληθεί  η  αγορά  από  ελάχιστες 
πολυεθνικές,  οι  οποίες  θα  μπορούν  απερίσπαστα  και  χωρίς  κανέναν  έλεγχο  να 
χειραγωγούν και την ποιότητα και τις τιμές των προϊόντων σε βάρος των εργαζομένων 
και των καταναλωτών.  

Η  κυβέρνηση  με  τις  επιλογές  της  για  το  Ωράριο  οδηγεί  στην  κυριαρχία  των 
πολυεθνικών  ομίλων,  η  οποία  με  τη  σειρά  της  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  τον  
αφελληνισμό  όχι  μόνο  του  Εμπορίου  αλλά  και  της  ελληνικής  παραγωγής  με 
καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα.   

Με  άλλα  λόγια,  τα  επιχειρήματα  περί  ενίσχυσης  της  ανάπτυξης  και  δημιουργίας 
θέσεων  εργασίας  λόγω  απελευθέρωσης  της  Κυριακής  –  Αργίας  είναι  όχι  μόνο  έωλα, 
αλλά και καθοδηγούμενα από τις «γνωστές‐άγνωστες» πολυεθνικές που επιδιώκουν να 
υπάρξουν  μαζικά  λουκέτα  στις  ΜΜΕ,  επειδή    αυτές  δεν  θα  μπορούν  σε  καμία 
περίπτωση να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο λειτουργικό και εργασιακό κόστος που θα 
προκύψει από την απελευθέρωση της Κυριακής.   

Είναι  λοιπόν  αυτονόητο,  ότι  μια  τέτοια  εξέλιξη  θα  έχει  ακόμα  περισσότερες 
καταστροφικές  συνέπειες  για  την απασχόληση  και  την ανατροφοδότηση  του φαύλου 
κύκλου της ύφεσης και ανεργίας,   αφού ως γνωστόν η συντριπτική πλειοψηφία  (άνω 
του 90%) των εργαζομένων στο Εμπόριο απασχολείται σε επιχειρήσεις έως 10 ατόμων.  

Το  ίδιο  σε  ισχύει  και  για  τους  αυτό‐απασχολούμενους  εμπόρους,  οι  οποίοι  ειδικά 
στον  κλάδο του Εμπορίου εκπροσωπούν το 30% της απασχόλησης. 

 
Με λίγα λόγια: Για την ανάπτυξη και την Απασχόληση δεν λείπουν ώρες για ψώνια 

αλλά  εισοδήματα από  εργαζόμενους  και  καταναλωτές,  που  εξαθλιώνονται  από  τις 
πολιτικές της λιτότητας.  

 
Συνοπτικά από την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές:   
1. Δεν θα αυξηθεί ο τζίρος, απλώς θα ανακατανεμηθεί σε όφελος των μεγάλων. 

Ήδη πολλές μελέτες καταγράφουν ότι οι καταναλωτές σε καμία περίπτωση δεν 
αυξάνουν τις αγορές τους, αλλά τις περικόπτουν λόγω της δραματικής  μείωσης 
των μισθών, της ανεργίας και της δυσβάσταχτης φορολογικής επιβάρυνσης. Ήδη, 
η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει για το πρώτο τετράμηνο του 2013,  ετήσια μεταβολή του 
Γενικού  Δείκτη  Κύκλου  Εργασιών  στο  Λιανικό  Εμπόριο  κατά  ‐14,7%,  ενώ 
ανάλογες  είναι  και  οι  ετήσιες  μειώσεις  καθόλη  την  τριετία  εφαρμογής  των 
μνημονιακών μέτρων. 

2. Δεν  θα  μειωθούν  οι  τιμές  των  προϊόντων.  Η  μικρή  σημειούμενη  πτώση  των 
τιμών,  αφενός  δεν  αφορά  όλα  τα  προϊόντα,  αφετέρου  είναι  αποτέλεσμα  της 
μείωσης  του  τζίρου  λόγω  ύφεσης  και  μερικής  απορρόφησης  του  ΦΠΑ. 
Μεσομακροπρόθεσμα όμως, η εξόντωση και τα λουκέτα των επιχειρήσεων λόγω 
Κυριακάτικης  λειτουργίας  θα  πολλαπλασιαστούν  με  αποτέλεσμα  να  υπάρξει 
συγκέντρωση της αγοράς και δημιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων, που με 
τη σειρά τους θα χειραγωγούν τις τιμές σε βάρος των καταναλωτών. 
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3. Δεν θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, αντίθετα θα αυξηθεί περαιτέρω 
η  ανεργία.  Σύμφωνα  με  την  ετήσια  έκθεση  ελληνικού  εμπορίου  της  ΕΣΕΕ,  τα 
λουκέτα  στις  εμπορικές  επιχειρήσεις  ήδη  έχουν  επιφέρει  απώλεια  90.000 
θέσεων εργασίας. Σχετική έρευνα  του ΙΜΕ‐ΓΣΕΒΕΕ  (Ιανουάριος 2013) αναφέρει 
επίσης ότι  το 85%  των  επιχειρήσεων εκτιμά ότι  δεν υπάρξει  καμία αύξηση  της 
απασχόλησης  λόγω  λειτουργίας  των  καταστημάτων  τις  Κυριακές,  αντίθετα  θα 
αυξηθεί η ανεργία. 

4. Δεν  θα  αυξηθεί  η  τουριστική  κίνηση.  Η  αύξηση  του  τουρισμού  αφορά  κατά 
κύριο  λόγο  τον  all‐inclusive  τουρισμό,  ο  οποίος  ως  γνωστόν  δεν  ευνοεί    τις 
τοπικές  τουριστικές  αγορές,  αφού  οι  τουρίστες  διαμένουν  και  καταναλώνουν 
αποκλειστικά  στα  ξενοδοχεία  διαμονής.  Έτσι  και    αλλιώς  όμως,  το  Ωράριο 
λειτουργίας  των  καταστημάτων  στις  τουριστικές  περιοχές  είναι  ήδη  πλήρως 
απελευθερωμένο  και  κατά  συνέπεια  η  γενικευμένη  απελευθέρωση  δεν 
πρόκειται να επιφέρει κανένα όφελος στον τουρισμό. 

 
Πέραν  όμως  των  παραπάνω,  η    τυχόν  λειτουργία  των  καταστημάτων  κατά  τις 

Κυριακές και αργίες θα είχε πρόσθετες  αρνητικές συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις 
των  μισθωτών  με  χειροτέρευση  των  εργασιακών  συνθηκών  και  γενικευμένη 
καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως ως προς το σκέλος της υποχρέωσης 
των εργοδοτών να αμείβουν τους εργαζόμενους με την προσαύξηση του 75%.  

• Είναι φανερό ότι σχεδόν καμία μικρομεσαία αλλά και μεγάλη επιχείρηση –στην 
περίπτωση που επιχειρήσει να λειτουργήσει τις Κυριακές – δεν θα τηρήσει την 
προσαυξημένη  αμοιβή  κατά  75%,  επειδή  κάτι  τέτοιο  θα  αύξανε  ακόμα 
περισσότερο το κόστος λειτουργίας. Αποτέλεσμα θα είναι μετά την πενθήμερη 
εργασία,  να  καταργηθεί  και  η  εξαήμερη  εργασία  και  οι  εργαζόμενοι  στο 
Εμπόριο να εξαναγκάζονται τελικώς να απασχολούνται 7 ημέρες!  

• Παράπλευρη αρνητική συνέπεια θα είναι και η χειροτέρευση των όρων υγείας 
και  ασφάλειας  των  εργαζομένων,  ενώ    ταυτόχρονα    θα  γιγαντωθεί  και  το 
φαινόμενο  της  μαύρης    ‐  ανασφάλιστης  εργασίας  με  ατομικές  συμφωνίες, 
χειροτερεύοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην αγορά εργασίας.    

• Η  κατάργηση της Κυριακής – Αργίας θα έχει τελικά τέτοιο αποτέλεσμα, ώστε  οι 
ήδη εργαζόμενοι να γίνουν ακόμα πιο λάστιχο και με μισθούς εξαθλίωσης, απλά 
και  μόνο  για  να  στηριχθεί  η  κερδοφορία  των  μεγάλων  εμπορικών  ομίλων  σε 
συνθήκες κρίσης και βαθιάς ύφεσης. Οι εργαζόμενοι θα αποστερηθούν οριστικά 
και των στοιχειωδών δικαιωμάτων στην ξεκούραση, στην υγεία, στον ελεύθερο 
χρόνο,  στην  οικογένεια,  στην  ποιότητα  ζωής,  στη  συμμετοχή  στη  κοινωνική 
δράση.  

 
 

Το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  προχωρά  χωρίς  να  παρουσιάζει:  α)  καμία 
εμπεριστατωμένη  μελέτη  σχετικά  με  τα  τυχόν  οφέλη  που  θα  είχε  το  άνοιγμα  των 
καταστημάτων  τις  Κυριακές,  β)    καμία  μελέτη  σχετική  με  τις  επιπτώσεις  στην 
απασχόληση  και  την  ανάπτυξη,  γ)    καμία  μελέτη  για  τις  νομικές  πτυχές  του 
εγχειρήματος ιδίως σε ότι αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού, δ) καμιά μελέτη για την 
προστασία  των  εργασιακών  σχέσεων,  την  τήρηση  της  εργατικής  νομοθεσίας    και  της 
διασφάλισης των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών. 
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Με βάση  τα παραπάνω,  η Ομοσπονδία μας  είναι  κατηγορηματικά  αντίθετη  στην 
λειτουργία  των  καταστημάτων  τις  Κυριακές,  καθώς  και  σε  οποιαδήποτε  προσπάθεια 
διεύρυνσης του υφιστάμενου Ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. 

 
Ζητούμε από τα πολιτικά κόμματα να απορρίψουν τις κυβερνητικές προτάσεις, ενώ 

από  την πλευρά μας θα αγωνιστούμε με  κάθε   μέσο,   ώστε  να μην θεσμοθετηθεί  το 
άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και γενικότερα η απελευθέρωση του Ωραρίου 
και ζητούμε την συμπαράσταση στον αγώνα μας.  

  
Για την ΟΙΥΕ 

           Η Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας 

                                 
       ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ                                    ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

  


