
Συνάδελφε/σσα 
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εµποροϋπαλλήλών Ν Λάρισας σε καλεί να 

δώσουµε µαζί αποφασιστικό µαχητικό αγώνα ενάντια στη βάρβαρη 
επίθεση στα δικαιώµατά µας, στη ζωή µας. 

Η κατάργηση της Κυριακής αργίας, εντάσσεται στο µοντέλο της «δίκαιης 
ανάπτυξης»  που πατάει πάνω στην άγρια φοροληστεία, αφαιρώντας ένα 
ακόµα µισθό από τις τσέπες µας,  σε κούρεµα των ήδη τσεκουρεµένων 
συντάξεων, µαχαίρι στα επιδόµατα ανεργίας, οµαδικές απολύσεις, εµπόδια 
στη συνδικαλιστική δράση και στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η κατάργηση της Κυριακής αργίας είναι απαίτηση των πολυεθνικών, 
της Ε.Ε. εδώ και πολλά χρόνια, στρατηγικής σηµασίας ζήτηµα για το 
κεφάλαιο, και θα έχει ως αποτέλεσµα την τόνωση των πολυεθνικών µε το 
κλείσιµο των µικρών καταστηµάτων, τη γιγάντωση της ανεργίας µε 
παράλληλη νοµοθέτηση εργασιακού µεσαίωνα για όλους τους εργαζόµενους 
και µεροκάµατα Κίνας και Ινδίας χωρίς «γιορτές και σχόλες».

Η κατάργηση της Κυριακής αργίας τορπιλίζει και αποδιοργανώνει την 
κοινωνική, οικογενειακή, προσωπική ζωή εκατοντάδων χιλιάδων 
εµποροϋπαλλήλων, βάζοντας εµπόδια ακόµα και στην µητρότητα, γιατί οι 
γυναίκες είναι η συντριπτική πλειοψηφία στον κλάδο. Δεν θα σταµατήσουν 
εκεί, η κατάργηση της Κυριακής αργίας δεν αφορά µόνο τους εργαζόµενους 
στο εµπόριο αλλά παράλληλα προετοιµάζει την κατάργηση της, σε όσους 
κλάδους συνδέονται µε αυτό και πολύ σύντοµα θα ισχύσει για τους 
εργαζόµενους σε όλους τους κλάδους. Ότι ξεκίνησε από το εµπόριο 
(ωροµίσθιο, µερική απασχόληση, συµβάσεις ορισµένου χρόνου) εξαπλώθηκε 
µε την ταχύτητα του ανέµου σε κάθε κλάδο.

Τα µέτρα δεν είναι προσωρινά, δεν είναι τα τελευταία!
Η κυβέρνηση µαζί µε τα κόµµατα που ψήφισαν το 4ο µνηµόνιο έχουν 

συµφωνήσει για την απελευθέρωση των απολύσεων, νέα µείωση µισθών και 
µεροκάµατων, τον περιορισµό και την απαγόρευση της συνδικαλιστικής 
δράσης, την παράδοση των κόκκινων δανείων στα αρπακτικά, τους 
πλειστηριασµούς για τα σπίτια του λαού. Η επίθεση αυτή είναι κρίκος στην 
αλυσίδα της αντιλαϊκής πολιτικής που επεκτείνεται µε τον ιµπεριαλιστικό 
πόλεµο και την προσφυγιά και έχει µόνιµα θύµατα τους λαούς που 
υποφέρουν.

Κανένας εργαζόµενος δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τις µανούβρες, τα 
χοντροκοµµένα ψέµατα της κυβέρνησης ότι δήθεν «διαπραγµατεύεται για 
τους αδύνατους». Από το ψεύτικο δίληµµα που θέτουν στο λαό, ότι η 
διαπραγµάτευση και οι αντιθέσεις του ΔΝΤ µε την ΕΕ, µπορεί να είναι προς 
όφελος του. Ζήσαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα και ξέρουµε τι σηµαίνουν 
«οι κόκκινες γραµµές», «η σκληρή διαπραγµάτευση», «τα δίκαια µέτρα που 
ελαφρύνουν τους κοινωνικά αδύναµους», και τόσα άλλα ψέµατα, 
λεονταρισµοί και απάτες.

Συνάδελφε/σσα 
Γνωρίζεις πλέον οτι εδώ και χρόνια έχει φανεί πως, για να αντιµετωπίσουν 

την κρίση που οι ίδιοι δηµιούργησαν, οι καπιταλιστές δοκιµάζουν τα πάντα 
προκειµένου να βγουν από το αδιέξοδό τους, να φέρουν τη λεγόµενη 
“ανάπτυξη”. Αλλά η ανάπτυξη που επαγγέλλονται θα περάσει πάνω από 
τις ζωές µας, τους µισθούς µας, την ιδιωτική Υγεία και Παιδεία. Η επίθεση 
των εργοδοτών και των κυβερνήσεων τους στην ζωή µας δε θα σταµατήσει 
όσο η δικαιολογηµένη αγανάκτηση αναλώνεται σε προσπάθεια εύρεσης 
ατοµική λύσης, αλλαγές δουλειάς, έξοδο στο εξωτερικό. Η απάντηση θα 
δοθεί µε συλλογικό, οργανωµένο αγώνα, µαζι µε τους εργαζόµενους σε 
όλο τον κλάδο, µέσα από το κλαδικό µας συνδικάτο. 

Συνάδελφε/σσα 
Είναι ώρα να στείλουµε πιο δυνατό το µήνυµα: «Νοµοθετική κατοχύρωση 

τώρα της Κυριακάτικης Αργία». Τέρµα οι θυσίες για τα κέρδη των 
πλουτοκρατών. Ζητάµε δουλειά για όλους, δουλειά µε δικαιώµατα µε βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες µας. Δε θα επιτρέψουµε από φόβο να ζήσουµε στη 
φτώχεια, στη σύγχρονη σκλαβιά, στη ζωή χωρίς µέλλον για µας και τα 
παιδιά µας.

Απάντηση είναι η διεκδίκηση συλλογικής σύµβασης που θα επαναφέρει 
όσα χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, θα διασφαλίζει δουλειά σε ανθρώπινες 
συνθήκες µε αποδοχές σύµφωνες µε τις δικές µας ανάγκες και όχι την 
αύξηση των κερδών των εταιρειών. 

,

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 Όλοι στην Απεργία στο Εμπόριο 
στις 16 Ιουλίου

σπάμε 
τις αλυσίδες

της ανοργανωσίας

του φόβου

των αυταπατών

της μοιρολατρίας

1908

Καθιερώνεται η Κυριακή ως αργία για τους καλοκαιρινούς 
µήνες

1910
 Κηρύσσεται η Κυριακή ως αργία για όλους  τους εργαζοµένους. 

Είχαν προηγηθεί αιµατηροί αγώνες των εργαζοµένων

1935
Καθιερώνεται  νοµοθετικά το οκτάωρο στην Ελλάδα. 

Ωστόσο, οι εµποροϋπάλληλοι δεν συµπεριλαµβάνονται 
σε αυτό το καθεστώς της απασχόλησης.

1937
Υπογράφεται συλλογική σύµβαση εργασίας των

 Εµποροϋπαλλήλων που καθορίζει τις ώρες λειτουργείας σε 81/2 

1971
Επί δικτατορίας επιτρεπέται η λειτουργία των επιχειρήσεων 
λιανικής µία Κυριακή  ανάµεσα στις 18 µε 24 Δεκεµβρίου 

κ κατά την τελευταία Κυριακή του έτους.
Το καθεστώς αυτό ισχύει µέχρι τις µέρες µας.

1990
 Καθιερώνεται η πενθήµερη απασχόληση των εµποροϋπαλλήλων.

 Δεν επιτρέπεται στα καταστήµατα λιανικής  να είναι ανοιχτά 
τις Κυριακές . Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους 

Νοµάρχες να αποφασίζουν τη λειτουργία 
την Κυριακή  σε Τουριστικές περιοχές1994

Απελευθερώνεται πλήρως η λειτουργία του ωραρίου 
λειτουργίας των  καταστηµάτων όλης της χώρας. 

 Πρωτοεµφανίζονται οι  πολυεθνικές στο χώρο του εµπορίου 

2012
Απελευθέρωση της κυριακάτικης  λειτουργίας για όλα τα 
καταστήµατα κάτω των 250 τ.µ.  Εξαιρούνται αυτά που 

είναι διασυνδεδεµένα µε αλυσίδες και τα  «shop in a shop». 

Σύλλογος Υπαλλήλων Εµπορο-
Υπαλλήλων Ν. Λάρισας 

2015
Νοµοθετούν το άνοιγµα των καταστηµάτων 8 

Κυριακές το χρόνο

2017 Νοµοθετούν το άνοιγµα των καταστηµάτων 32 
Κυριακές το χρόνο
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