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Αθήνα, 19/11/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/2022
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
Η Διοίκηση της ΟΙΥΕ, με απόφασή της, προκηρύσσει την Κυριακή 27 Νοεμβρίου
2022, 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στον κλάδο του Εμπορίου, ενάντια στην εμμονή
της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης να λειτουργήσουν τα καταστήματα,
χωρίς απολύτως καμία λογική.
Μετά από δύο συνεχείς αποτυχημένες προσπάθειες να ανοίξουν τα καταστήματα τις
Κυριακές 6 Νοεμβρίου (λόγω κακοκαιρίας) και 13 Νοεμβρίου (λόγω Μαραθωνίου) και παρότι
οι ενδιάμεσες εκπτώσεις έχουν καταργηθεί νομοθετικά από την ίδια τη σημερινή κυβέρνηση, η
εμμονή της να ικανοποιεί συνεχώς τα αιτήματα των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων,
πολυκαταστημάτων και malls, την οδήγησε σε νέα προκλητική απόφαση: να ανοίξουν τα
καταστήματα την Κυριακή 27 Νοεμβρίου.
Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τα νοικοκυριά να μην
μπορούν να αγοράσουν τα στοιχειώδη αγαθά ούτε με το ανεκδιήγητο «καλάθι του
νοικοκυριού», να μην μπορούν να ζεσταθούν εν’ όψει του επερχόμενου χειμώνα, ούτε να
πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και τους εμποροϋπαλλήλους να συνεχίζουν να είναι
«λάστιχο», η απόφαση για τη λειτουργία των καταστημάτων είναι προκλητική.
Απλώς κάνει το χατίρι σε συγκεκριμένες μεγαλοεπιχειρήσεις για να μονοπωλήσουν ακόμα
και αυτόν τον αναμενόμενα μειωμένο τζίρο της Black Friday (που έχει ξεχειλώσει πλέον σε
10ημερο!). Αυτές οι μεγάλες αλυσίδες με προσφορές που πολλές φορές είναι παραπλανητικές,
ευελπιστούν ότι, σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα
κόστη λειτουργίας, θα καρπωθούν μέρος του μισθού των ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων
που πληρώνονται τέλος του μήνα!
Εμείς ως εργαζόμενοι αντιστεκόμαστε σε αυτόν τον παραλογισμό και καταγγέλλουμε την
εμμονή της Κυβέρνησης για άνοιγμα των καταστημάτων την επόμενη Κυριακή 27/11/2022.
Μια εμμονή που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση ετοιμάζει την πλήρη και χωρίς
όρια απελευθέρωση της Κυριακής.
Για το λόγο αυτό, καλούμε για μια ακόμα φορά τις εργοδοτικές ενώσεις των μικρομεσαίων
να συγκροτήσουμε ένα ισχυρό κοινό μέτωπο, τόσο για τις Κυριακές όσο και για τη ομαλή
λειτουργία του κλάδου, υπογράφοντας εθνική κλαδική ΣΣΕ.
Εμείς οι εργαζόμενοι, απεργούμε μαζικά και ενωτικά σε όλη τη χώρα,
διοργανώνουμε με τα σωματεία μας απεργιακές συγκεντρώσεις και συνεχίζουμε τον
αγώνα μας για νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας!
ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ!

