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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΙΥΕ ΜΕ Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-ΔΗΣΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Πραγματοποιήθηκε χθες, (16/5/2017), συνάντηση του Προεδρείου της ΟΙΥΕ
με την κα Φώφη Γεννηματά (Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης), ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του νέου
Πολυνομοσχεδίου της Κυβέρνησης, το οποίο προβλέπει (εκτός άλλων) και
την απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές για 32
Κυριακές το χρόνο.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και όλα τα μέτρα που προβλέπει
το Πολυνομοσχέδιο: νέα μείωση συντάξεων και αφορολόγητου, νέες
περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ.
Η ΟΙΥΕ, αφού επισήμανε τις καταστροφικές συνέπειες για τον κλάδο και τους
εργαζομένους από την απελευθέρωση των Κυριακών, η οποία ξεκίνησε από τις
προηγούμενες Κυβερνήσεις, επανέλαβε τις θέσεις της για τη δυνατότητα
κατάργησης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, με βάση την
πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δικαιώνει τις θέσεις
των εργαζομένων και των μικρομεσαίων του κλάδου, τόσο ως προς την
αντισυνταγματικότητα του μέτρου, όσο και προς την ουσία των
κοινωνικοοικονομικών συνεπειών του.
Από την πλευρά της, η κα Φ. Γεννηματά δήλωσε ότι, το ΠΑΣΟΚ – ΔΗΣΥ θα
καταψηφίσουν το Πολυνομοσχέδιο («4ο Μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση») ως
αντεργατικό, αντικοινωνικό και αντιδημοκρατικό (4ο μνημόνιο), ενώ σε ό,τι
αφορά τις Κυριακές τόνισε ότι, από τη ρύθμιση των 8 Κυριακών, περνάμε στην
απορρύθμιση των 32 Κυριακών και θα έχει ως συνέπεια να ανατρέψει πλήρως
την ζωή και τον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων, ενώ θα
σημάνει την ολοσχερή καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η κα Γεννηματά δήλωσε ότι, θα στηρίξει, εντός και εκτός Κοινοβουλίου, την
προσπάθεια της ΟΙΥΕ και των εμποροϋπαλλήλων για την υπεράσπιση της
Κυριακής - Αργίας, αφού ανεξάρτητα από την εξέλιξη της ψηφοφορίας του
επίμαχου πολυνομοσχεδίου, οι εργαζόμενοι θα εξακολουθούν να μάχονται
ενάντια στα μνημόνια, για αξιοπρεπή εργασιακά δικαιώματα, για την ανατροπή
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Για την ΟΙΥΕ

