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Αθήνα, 17/5/2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΙΥΕ ΜΕ Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

 
Πραγματοποιήθηκε χθες, 16.05.2017, συνάντηση του Προεδρείου της ΟΙΥΕ 

με εκπροσώπους της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ (Δημ. Δημητριάδη και Γρ. 
Στογιαννίδη), 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.  

Σε σχέση με τις Κυριακές, αναπτύξαμε τις θέσεις μας για τα καταστροφικά 
αποτελέσματα που θα έχει η απελευθέρωση των Κυριακών για τον κλάδο και 
τους εργαζόμενους, επισημαίνοντας ότι αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με 

παλαιότερες, αλλά και πρόσφατες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για την 
υπεράσπιση της Κυριακής – Αργίας, καθώς και ότι, η επίμαχη νομοθετική 

διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση ΣτΕ.  
Ακόμα, τονίσαμε ότι, η Κυβέρνηση κατά την διαπραγμάτευση δεν 

υπερασπίστηκε καθόλου τους εργαζόμενους και τις Κυριακές, αντίθετα και 

παρά το όπλο της Απόφασης του ΣτΕ, υποχώρησε στις απαιτήσεις των 
εργοδοτών και των δανειστών. Τέλος, ζητήσαμε να αποσυρθεί το επίμαχο 

άρθρο για τις Κυριακές.  
Οι εκπρόσωποι της Κ.Ο., κινήθηκαν ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με τη 

γραμμή του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπερασπίστηκαν τη Συμφωνία με το 

επιχείρημα ότι αυτή ήταν ο  καλύτερος  δυνατός συμβιβασμός και ότι 
τουλάχιστον «διασώσαμε τις 52 Κυριακές»!  

Μετά και από αυτό, οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία αυταπάτη. Η 
Κυβέρνηση, αθετώντας τις δεσμεύσεις της και αγνοώντας κυνικά τις 
αποφάσεις του ΣτΕ, γίνεται το όχημα για την πλήρη και χωρίς όρια 

κατάργηση της Κυριακής – Αργίας. 
Η απάντηση των εργαζομένων θα δοθεί στους δρόμους του αγώνα για την 

υπεράσπιση της ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ – ΑΡΓΙΑΣ, καταργώντας στην πράξη το 
αντεργατικό κατασκεύασμα.   

  

Για την ΟΙΥΕ  

 
 

 



        


