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Αθήνα,  3/5/2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2017 
 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ, ΤΩΝ MALLS &  
ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ & ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση Αθήνας,  
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ και ώρα 11.00 π.μ  

στην αρχή της Ερμού (Σύνταγμα) 
 

Τοπικές απεργιακές συγκεντρώσεις  
από τα Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων και τα Εργατικά Κέντρα 

 
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, με ομόφωνη 

απόφαση της Διοίκησής της, προκηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία 
στον κλάδο του Εμπορίου, την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2017 και με αίτημα 
να αποσύρει τώρα η Κυβέρνηση το σχέδιο της για την πλήρη 
απελευθέρωση της Κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων.  

Η Κυβέρνηση, ικανοποιώντας πλήρως τους δανειστές που αποδεικνύονται 
αποτελεσματικοί μεσολαβητές ικανοποίησης των συμφερόντων των μεγάλων 
πολυεθνικών αλυσίδων, των malls και των εκπτωτικών χωριών, προχωρά με 
πρόσχημα τον τουρισμό στην απελευθέρωση της Κυριακής έως και 32 Κυριακές 
το χρόνο.  

Ήδη οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. 
Παπαδημητρίου, ότι συμφώνησαν με τους δανειστές για το Κυριακάτικο 
άνοιγμα των καταστημάτων  σε τουριστικά μέρη, κυρίως στον δήμο Αθηναίων, 
στην παραλία από τον Πειραιά έως το Σούνιο, σε ορισμένη περιοχή του Πειραιά, 
όπως και στη Θεσσαλονίκη και γύρω από το Ελευθέριος Βενιζέλος, 
φωτογραφίζει ξεδιάντροπα εμπορικά κέντρα, όπως το McArthur-Glen 
(Σπάτα), το Mediterranean Cosmos (Θεσ/νικη), τα άλλα malls, αλλά και  το 
Ελληνικό, όπου θα στηθεί μεγάλο «πανηγύρι» το επόμενο διάστημα.  

Ο εκσυγχρονισμός των Κυριακών του κ. Παπαδημητρίου και της 
Κυβέρνησης είναι καθαρός αναχρονισμός και καρικατούρα 
αναπτυξιακής λογικής. Είναι μέτρο εχθρικό προς την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Είναι συνταγή καταστροφής της μικρομεσαίας επιχείρησης, 
αύξησης των λουκέτων και της ανεργίας. Είναι εξόφθαλμη μεταφορά του 
λιγοστού εμπορικού τζίρου στους μεγάλους εμπορικούς ομίλους. Είναι εργαλείο 
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συρρίκνωσης των τοπικών αγορών και επιβολής ολιγοπωλιακών καταστάσεων 
και  χειραγώγησης των τιμών μέσω «κυριακάτικων προσφορών» και δήθεν 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.  

Ήδη πάνω από το 80% των εμποροϋπαλλήλων δηλώνεται για 
εργασία Κυριακής  3-4 ωρών, ενώ δουλεύει στην πράξη για πάνω από 
8-10 ώρες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή 75% και χωρίς ρεπό. Πάνω από το 
30% ως το 40%  δεν αμείβεται καθόλου με το +75% ούτε για τις 3-4 
τυπικά δηλωμένες ώρες εργασίας.     

Οι εκατοντάδες χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι της χώρας εκφράζουν την οργή 
τους για τη μεθοδευμένη και γενικευμένη κατάργηση της Κυριακής – Αργίας και 
μάλιστα από μια Κυβέρνηση που ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν δίπλα τους 
στο μέτωπο της υπεράσπισης της Κυριακής.  

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλα τα σωματεία μας και τα Εργατικά 
Κέντρα να δώσουν μαζικό και αγωνιστικό παρόν στην ΑΠΕΡΓΙΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ    
7 ΜΑΙΟΥ, όπου σε συνεργασία με τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους θα 
υπάρξει κλείσιμο των καταστημάτων, όπως έχουν αποφασίσει ΕΣΕΕ και 
ΓΣΕΒΕΕ, να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα σε Κυβέρνηση και δανειστές.  

Καλούμε όλους να είναι παρόντες στη μεγάλη απεργιακή 
συγκέντρωση της Αθήνας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ και ώρα 11.00 π.μ. 
στη αρχή της Ερμού (Σύνταγμα).   

 
Για την ΟΙΥΕ 
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