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Αθήνα,  22/7/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΚΟΙΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΟΙΥΕ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ &  ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΤΡΙΤΗ 23.7.2013 – ΩΡΑ 6.00 μ.μ., ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ, ΑΘΗΝΑ 
 

Tην Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 ψηφίζεται στη Βουλή  το Νομοσχέδιο  του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, με το οποίο επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και 
καταργείται η Αργία της Κυριακής.  

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος καλεί τους εργαζόμενους και τα 
σωματεία – μέλη της να λάβουν μαζικά μέρος στο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 
ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, που θα πραγματοποιηθεί από 
κοινού με τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Κυριακή – Αργία.   

Η συγκέντρωση θα γίνει  την Τρίτη 23.7.2013 και ώρα 6.00 μ.μ,  στην Πλατεία Κοραή 
στην Αθήνα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. 

Η δικομματική Κυβέρνηση των Μνημονίων, παρά τις καθολικές αντιδράσεις των 
εργαζομένων, του εμπορικού κόσμου, αλλά και της Εκκλησίας, προχωρά στην πλήρη  
απελευθέρωση της Κυριακής, με   ελεύθερη λειτουργία των καταστημάτων κάτω των 250 
τ.μ. και τις 52 Κυριακές του έτους, καθώς και τη λειτουργία όλων των καταστημάτων 
ανεξαρτήτως εμβαδού για 7 Κυριακές.   

Είναι φανερό ότι, η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα ακόμη βάρβαρο μέτρο σε βάρος των 
εργαζομένων. Η ανεργία στο Εμπόριο θα λάβει δραματικές διαστάσεις με το μαζικό 
κλείσιμο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες και απασχολείται πάνω από 
το 70% των εμποροϋπαλλήλων. Η εργασία – λάστιχο με μισθούς εξαθλίωσης θα ενταθεί 
ακόμα περισσότερο. Τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ξεκούραση, στην υγεία, στον 
ελεύθερο χρόνο, στη οικογενειακή και κοινωνική ζωή,  δίνονται βορά στους μεγάλους 
πολυεθνικούς ομίλους και εμπορικές αλυσίδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κερδοφορία τους μέσα σε συνθήκες κρίσης και βαθιάς ύφεσης μέσω της ανακατανομής 
του (ήδη συρρικνωμένου) τζίρου σε όφελος των μεγάλων. 

Η Κυβέρνηση μετά τη διάλυση των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων και των 
εργασιακών σχέσεων, με την Κατάργηση της Κυριακής Αργίας προχωρά σε ακόμα ένα 
καταστροφικό χτύπημα ενάντια στον κλάδο του Εμπορίου και στους εργαζόμενους σε 
αυτόν.   

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ! 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 

ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ 

Για την ΟΙΥΕ 

  


