
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6988926099 
WWW.IDIOTIKOI-MESSINIAS.GR 

 

 Την Κυριακή 16 Ιουλίου δίνουµε δυναµική απάντηση! 

Κανένας εµποροϋπάλληλος να µην πάει για δουλειά ,να µην ανοίξει κανένα κατάστηµα! 

«Κάτω τα χέρια από τις Κυριακές, δούλοι δεν θα γίνουµε στις πολυεθνικές» 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι ,  
Το πακέτο των  αντιλαϊκών µέτρων που  περιλαµβάνεται στη δεύτερη αξιολόγηση και ψηφίστηκε  τις 

προηγούµενες µέρες εκτός όλων των άλλων µέτρων  που " φορτώνει " στις πλάτες της εργατικής 

τάξης, δίνει και τη χαριστική βολή στη Κυριακάτικη Αργία. Ουσιαστικά γενικεύει το άνοιγµα των 

καταστηµάτων τις Κυριακές και  αίρει όποιους περιορισµούς περιλάµβαναν προηγούµενες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις. Ισοπεδώνει µια ιστορικά αιµατοβαµµένη κατάκτηση της εργατικής τάξης από 

τον προηγούµενο αιώνα. Μέσα από σκληρούς αγώνες η Κυριακή έχει καθιερωθεί  ως η  µη εργάσιµη 

µέρα της βδοµάδας, µέρα ανάπαυσης, ψυχαγωγίας  και κοινωνικής ζωής για τους εργαζόµενους και 

τις οικογένειες τους.  Είναι καθήκον όλων των εργαζοµένων ανεξάρτητα από κλάδο να 

υπερασπιστούν την Κυριακή αργία, να αγωνιστούν για τη νοµοθετική κατοχύρωσή της, να µπει 

µπροστά το σύνθηµα «κάτω τα χέρια από τις Κυριακές, δούλοι δεν θα γίνουµε στις πολυεθνικές». 

Η Κυριακή αργία αποτελεί κατάκτηση της εργατικής τάξης και η κατάργηση της είναι µαχαιριά 

στην καρδιά των εργαζοµένων στο εµπόριο, και όχι µόνο. Η κατάργηση της δεν αφορά µόνο 

τους εµποροϋπαλλήλους άλλα  όλους τους εργαζόµενους σε όποιον κλάδο και αν εργάζονται. Ακόµα 

και σε κλάδους που επιβάλλεται  η κυριακάτικη εργασία, αυτή αποζηµιώνεται µε προσαύξηση πάνω 

στο ηµεροµίσθιο και µε µια επιπλέον µέρα ξεκούρασης, απόδειξη ότι η Κυριακή όπως έχει καθιερωθεί 

είναι µέρα ξεχωριστή σε σύγκριση µε όλες τις άλλες, γεγονός που πρέπει να διαφυλάξουµε, να µην 

ισοπεδωθεί, να µην υποβαθµιστεί και άλλο οι ζωή των εργαζοµένων. Επιπλέον  ο,τι ξεκίνησε από το 

εµπόριο,  το ωροµίσθιο, η µερική απασχόληση, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, οι ελαστικές σχέσεις 

εργασίας και τα ελαστικά ωράρια, εξαπλώθηκε σαν σπίθα σε κάθε κλάδο. 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ µε το νέο νόµο δίνει τη δυνατότητα για την λειτουργία όλων των 

εµπορικών  καταστηµάτων   όλες τις Κυριακές – πλην της δεύτερης του Αυγούστου  - για τη χρονική 

περίοδο από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο σε τέσσερις περιοχές της χώρας. Ουσιαστικά, όµως 

αίρονται συνολικοί περιορισµοί που υπήρχαν,  όχι µόνο για τις τέσσερις περιοχές,αλλά συνολικά για 

όλη τη χώρα όπως δηλαδή τα τετραγωνικά µέτρα και η ιδιοκτησιακή µορφή των καταστηµάτων που 

επιτρεπόταν να λειτουργούν τις άλλες Κυριακές πλην των οχτώ µε σχετική απόφαση του οικείου 

αντιπεριφερειάρχη. Χωρίς υπερβολές ο νόµος ανοίγει διάπλατα τη πόρτα για τη πλήρη 

απελευθέρωση του ανοίγµατος των καταστηµάτων τις Κυριακές. 

Βασικό επιχείρηµα της Κυβέρνησης είναι  ότι η λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές θα 

συµβάλλει  στην  ανάπτυξη  της οικονοµίας, στα έσοδα κυρίως από τον τουρισµό.  Πρόκειται για 

έσοδα που γεµίζουν τα σεντούκια των πλουσίων ενώ  οι εµποροϋπάλληλοι  δουλεύουµε µε άδεια 

τσέπη,  χωρίς δικαιώµατα και τις Κυριακές και οι αυτοαπασχολούµενοι µε άδεια ταµεία  βουλιάζουµε 

στα χρέη από τη φορολογία και τις εισφορές.     

 Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι στον κλάδο του Τουρισµού  µαζί  µε την κυβέρνηση πανηγυρίζουν  για τα 

«ρεκόρ» στις αφίξεις τουριστών, τον τζίρο και τα κέρδη τους , την ίδια ώρα, που  οι εργαζόµενοι  και 

σε αυτόν τον κλάδο όπως και στο εµπόριο  έχουν γίνει λάστιχο  µε ατελείωτα ωράρια ,  ανύπαρκτα 



ρεπό,   εντατικοποίηση, απλήρωτη και ανασφάλιστη δουλειά, ατοµικές συµβάσεις και «ευέλικτες» 

µορφές εργασίας. 

Αυτή είναι η ανάπτυξη των µονοπωλίων και όχι  των εργαζοµένων, των µικρών εµπόρων, 

των αυτοαπασχολούµενων.  Αυτή η ανάπτυξη επιχειρείται πάνω στα αποκαΐδια των 

δικαιωµάτων µας, µε συνεχή µνηµόνια και αντιλαϊκά µέτρα, µε το λαό στη γωνία να µατώνει 

για τα κέρδη των λίγων και ισχυρών. 

Φτάνει πια! Αρκετές θυσίες έχουµε υποστεί! Η δουλειά τις Κυριακές είναι για εµάς η σταγόνα που 

ξεχειλίζει το ποτήρι της αγανάκτησης που γεννά η εκµετάλλευση µας µέσα στους χώρους δουλειάς. 

Οι εµποροϋπάλληλοι εργαζόµαστε µε τις πιο ευέλικτες  εργασιακές σχέσεις, µε τους χειρότερους 

µισθούς. Μας  εκβιάζουν συνεχώς  µε απόλυση, αξιοποιώντας τα µεγάλα ποσοστά ανεργίας, για να 

δεχτούµε να δουλεύουµε όσο, όπως και όποτε θέλουν. Θέλουν να υπηρετούµε τους στόχους της 

επιχείρησης, να βλέπουµε τον συνάδελφο µας ως εχθρό, για να συγκαλύψουν το γεγονός ότι 

πραγµατικός αντίπαλος µας είναι η µεγαλοεργοδοσία του κλάδου. 

Σε κάθε τόπο δουλειάς είναι ανάγκη να δυναµώσει η οργάνωση, η αντίσταση, να µπουν όλοι οι 

εργαζόµενοι στη µάχη για να µην εφαρµοστεί στην πράξη η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, να 

µην ανοίξει κανένα κατάστηµα, καµία Κυριακή. Να δυναµώσει η πάλη για την αναπλήρωση όσων 

χάσαµε τα χρόνια της κρίσης, την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων. Να ανοίξουµε τον δρόµο 

της προοπτικής για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών µας µε βάση της δυνατότητες της 

τεχνολογίας και της επιστήµης. Όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν σταθερή δουλειά και  να µην ζουν µε 

την απειλή της  ανεργίας , να απαλλαγούν από το άγχος  για τα  χρέη και την φοροληστεία. Να 

αµείβονται µε µισθό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των ίδιων και της  οικογένειας  τους. Με 

πρόσβαση στη δηµόσια δωρεάν και καθολική ασφάλιση, υγεία  και παιδεία. Με ελεύθερο χρόνο για 

το  δικαίωµα στο πολιτισµό ,στον  αθλητισµό. 

Συµπορευόµαστε µε τους αυτοαπασχολούµενους ,µε τους µικρούς εµπόρους που έχουν 

συµφέρον να σταθούν αποφασιστικά στο πλευρό των εργαζόµενων στον κλάδο απέναντι 
στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης η όποια είναι προς όφελος του  κοινού εχθρού µας 

,των  µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων.  Παρά τα εξαντλητικά ωράρια ,την δουλειά από το πρωί 
µέχρι το βράδυ έρχονται σε θέση  να µην µπορούν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, 
να  τους πνιγούν  τα χρέη  σε εφορία, τράπεζες, ∆ΕΚΟ ,ενοίκια ,πιστωτές  κ.α. Ο µαρασµός και το 

λουκέτο  είναι η φυσική εξέλιξη για αυτούς µπροστά  και στη κυριαρχία των µονοπωλίων του κλάδου 

που µέσα από την κατάργηση της Κυριακής αργίας αυξάνουν το µερίδιο αγοράς ενώ εκείνοι δεν 

µπορούν να ανταπεξέλθουν και να επιβιώσουν. 

∆ιεκδικούµε: 
● Νοµοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας. Καµία Κυριακή τα µαγαζιά ανοιχτά. 

Υπερασπίζουµε την Κυριακή ως υποχρεωτική  αργία για όλα τα καταστήµατα. 
● Να καταργηθούν όλοι οι νόµοι και οι διατάξεις που απελευθερώνουν το ωράριο, την 

Κυριακή αργία. 
● Κατάργηση των αντεργατικών - αντιλαϊκών νόµων των µνηµονίων που τσακίζουν τις 

εργασιακές σχέσεις, µειώνουν τους µισθούς µε τη διάλυση των ΣΣΕ για τους 
εµποροϋπαλλήλους και οδηγούν τους αυτοαπασχολούµενους σε χρέη και λουκέτα. 

● Όχι στη νέα φοροληστεία, στα νέα φοροεισπρακτικά µέτρα που διαλύουν το εργατικό - 
λαϊκό εισόδηµα. Ένταξη των αυτοαπασχολούµενων στο αφορολόγητο όριο. Να 
σταµατήσουν εδώ και τώρα οι πλειστηριασµοί, οι κατασχέσεις. 

● Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων και των τριών µνηµονίων, που µειώνουν 
συντάξεις και παροχές. 


