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Ανακοίνωση για την κατάργηση τους κυριακάτικης αργίας στα εμπορικά καταστήματα  

 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» εκτιμά ότι απαιτείται 

μαζική αντίθεση και κινητοποίηση των εργαζομένων στο εμπόριο, των μικροκαταστηματαρχών, 

όλων των εργαζομένων ενάντια στην εφαρμογή του μέτρου για άνοιγμα των εμπορικών 

καταστημάτων επτά Κυριακές το χρόνο. Πολύ περισσότερο που το μέτρο αυτό αποτελεί τον 

προπομπό για γενικευμένη κατάργηση τους κυριακάτικης αργίας στον κλάδο του εμπορίου, αλλά 

άμεσα και σε πολλούς τους κλάδους. 

Η κατάργηση τους κυριακάτικης αργίας χτυπάει στην καρδιά των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 

οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση των  εργασιακών τους σχέσεων, γενικευμένη 

ελαστική εργασία, ένταση τους εκμετάλλευσης, ακόμα και αποδιοργάνωση τους προσωπικής και 

οικογενειακής τους ζωής. Την ίδια στιγμή οδηγεί τα μικρά καταστήματα – όσα δεν έχουν ήδη βάλει 

λουκέτο, εξαιτίας τους κυριαρχίας των μονοπωλίων στην αγορά, τους φτώχειας του λαού και τους 

φοροληστείας – ακόμα πιο μαζικά στο κλείσιμο, λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων αλλά 

και του ότι οι αυτοαπασχολούμενοι έμποροι θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε 7ήμερη, 12ωρη 

δουλειά. 

Οι μόνοι που ωφελούνται από αυτή την εξέλιξη είναι τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, τα 

πολυκαταστήματα και οι αλυσίδες που θα λειτουργήσουν παρά και ενάντια στα όσα λέει η 

κυβέρνηση, πατώντας στην αρχή του λεγόμενου ελεύθερου ανταγωνισμού που η ΕΕ κατοχυρώνει 

και υπερασπίζεται. Γι’ αυτό και οι μεγαλέμποροι είναι οι μόνοι που στηρίζουν το παραπέρα 

άνοιγμα των καταστημάτων 52 Κυριακές και ταυτόχρονα απαιτούν νέα μείωση τους μισθούς και τα 

μεροκάματα.  

Οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να ορθώσουν, από κοινού, τείχος στην εφαρμογή αυτού του μέτρου. 

Το ζήτημα τους κυριακάτικης αργίας αφορά ιδιαίτερα τους γυναίκες και τη νεολαία, που αποτελούν 

την πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο, όλο το λαό, που πρέπει να υπερασπιστεί το 

δικαίωμα να υπάρχει σταθερή μέρα ανάπαυσης για όλους.  

Χρειάζεται τώρα κοινός αγώνας ενάντια στον κοινό αντίπαλο, τα μονοπώλια και την εξουσία τους. 
 ΤΟ Δ.Σ. 
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