Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά και απεργιακή συγκέντρωση...
Συντάχθηκε απο τον/την χρηστος καζακος
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Αντιδράσεις για την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου

Με απεργία «απαντούν» οι εμποροϋπάλληλοι στο άνοιγμα των καταστημάτων την
τελευταία Κυριακή του χρόνου, μετά και την προπαραμονή των Χριστουγέννων. Τα
καταστήματα θα ανοίξουν και στα Γιάννινα μετά από νέα απόφαση του Εμπορικού
Συλλόγου, αλλά δεν λείπουν οι αντιδράσεις.

Η Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία στο
εμπόριο, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η κατάργηση της αργίας της Κυριακής.

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή της, ότι το σχέδιο της κυβέρνησης «υλοποιεί το
πάγιο αίτημα μιας χούφτας μεγάλων πολυεθνικών εμπορικών ομίλων, για πλήρη
απελευθέρωση του ωραρίου, γνωρίζοντας συνειδητά ότι με τον τρόπο αυτό θα
καταστρέψουν ταυτόχρονα και τους εργαζόμενους και τις χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές
επιχειρήσεις, στις οποίες αυτή τη στιγμή απασχολείται το 80% των μισθωτών».

Άνοιγμα αποφάσισε ο Σύλλογος
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Στα Γιάννινα ο Εμπορικός Σύλλογος αρχικά είχε αποφασίσει άνοιγμα των καταστημάτων
μόνο την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου με το σύνολο των καταστημάτων να ανταποκρίνεται στο
προαιρετικό του ανοίγματος, όμως στην πορεία κι αφού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου για άνοιγμα, κατ΄εξαίρεση για φέτος και δεύτερης Κυριακής
μέσα στις γιορτές, έλαβε απόφαση σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου
υπέρ του ανοίγματος των καταστημάτων και την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου, πάντα
προαιρετικά.

Με την απόφαση για άνοιγμα και δεύτερη Κυριακή οι καταστηματάρχες (πολλοί έχουν κάνει
και ανακοινώσεις στις βιτρίνες τους) ευελπιστούν να ανεβάσουν τον τζίρο τους και να
βγάλουν κάποια από τα έξοδα που έχουν. Η πτώση του τζίρου ήταν σημαντική σε σχέση με
την περσινή εορταστική περίοδο και η Κυριακή είναι η τελευταία ευκαιρία για να μπούν
χρήματα στο ταμείο, αν και οι καταναλωτές δεν έχουν και πολλά να διαθέσουν.

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι

Στην απόφαση για ανοιχτά μαγαζιά στα Γιάννινα αντιδρά το Σωματείο Εμπροροϋπαλήλων
και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αλλά και η ΠΑΣΕΒΕ, (ελέγχονται από το ΠΑΜΕ),
οργανώνοντας μάλιστα συγκέντρωση στην «καρδιά» της αγοράς, στη διασταύρωση των
οδών Χαριλάου Τρικούπη και Μιχαήλ Αγγέλου στις 9:30 το πρωί της Κυριακής. Ταυτόχρονα,
καλούν τους εργαζόμενους στα καταστήματα να απεργήσουν και στους καταναλωτές να
συμπαρασταθούν στον αγώνα τους. 'Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά το Σωματείο των
Εμποροϋπαλλήλων, «δεν λείπουν οι μέρες από τον λαό για να ψωνίσει. Τα χρήματα
λείπουν!»

Προσθέτει ακόμη ότι «η αλήθεια είναι ότι το μέτρο αυτό είναι απαίτηση των πολυεθνικών,
της Ε.Ε. εδώ και πολλά χρόνια και θα έχει ως αποτέλεσμα την «τόνωση» των πολυεθνικών
με το κλείσιμο των μικρών μαγαζιών, την γιγάντωση της ανεργίας, την νομοθέτηση
καθεστώτος εργασιακού μεσαίωνα για όλους τους εργαζόμενους, μεροκάματα Κίνας και
Ίνδίας χωρίς «γιορτές και σχόλες».

Καταγγελία από ΠΑΣΕΒΕ
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Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της Τοπικής Γραμματείας της ΠΑΣΕΒΕ η οποία
επιτίθεται στον Εμπορικό Σύλλογο, καταγγέλλοντας την απόφαση της ηγεσίας του για
άνοιγμα των καταστημάτων και 2η Κυριακή.

«Για μια ακόμη φορά η πλειοψηφία του Εμπορικού Συλλόγου και ο κ. Νταλαμάγκας
στηρίζουν τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων και των πολυεθνικών αλυσίδων και
πρωτοστατούν στην υλοποίηση των σχεδιασμών της Κυβέρνησης για την κατάργηση της
Κυριακής αργίας.

Οι ισχυρισμοί ότι πρόκειται για μια μόνο Κυριακή είναι πέρα για πέρα υποκριτικοί. Καμιά
εμπιστοσύνη στα λόγια τους.

Η Κυριακή στις 30 Δεκέμβρη είναι ο Δούρειος Ίππος για την κατάργηση της Κυριακάτικης
αργίας και θα συμβάλει στην περαιτέρω φυσική και οικονομική εξόντωσή μας», αναφέρεται
στην ανακοίνωση και καλούνται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίοι έμποροι

να συσπειρωθούν στην ΠΑΣΕΒΕ και από κοινού με τους εργαζόμενους στο εμπόριο να
στείλουν το μήνυμα ότι η κατάργηση της Κυριακής αργίας δε θα περάσει.
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