ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΒΕ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
Εµείς
οι αυτοαπασχολούµενοι και µικροί Έµποροι που ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ
καταδικάζουµε τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη µε στόχο την κατάργηση
της Κυριακάτικης Αργίας .
Η συµφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ µε την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ που προβλέπει
νέα περικοπή των συντάξεων, µείωση του αφορολόγητου, περιορισµό εργατικών
δικαιωµάτων και νέα µέτρα ενίσχυσης των µονοπωλιακών οµίλων, συµπεριλαµβάνει
και την κατάργηση της ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ.
Νοµοθετούν την κατάργηση της αργίας της Κυριακής για να ικανοποιήσουν το πάγιο
αίτηµα των µεγάλων εµπορικών αλυσίδων.
Ευθυγραµµίζονται µε τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. και του Συνδέσµου Ελλήνων
Βιοµηχάνων που θεωρούν ότι χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι είναι διαρθρωτικό
πρόβληµα και πρέπει να φύγουν από τη µέση.
Το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές, τους µόνους που θα ωφελήσει και θα
πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους σε βάρος µας , είναι τα ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ , τις
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ και τα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ .
Όλοι αυτοί είναι έτοιµοι ν’ ανοίξουν, νέα µεγαθήρια, σε µια σειρά περιοχές της χώρας,
να συγκεντρώσουν τον τζίρο στην αγορά αξιοποιώντας όλα τα προνόµια και το
αντεργατικό οπλοστάσιο που τους έχουν χαρίσει η τωρινή και οι προηγούµενες
κυβερνήσεις.
Για τα µικρά µαγαζιά το άνοιγµα τις Κυριακές θα σηµαίνει αύξηση των εξόδων ,
αύξηση των ωρών εργασίας χωρίς κανένα οικονοµικό αποτέλεσµα, διαιώνιση των
χρεών και επιτάχυνση των λουκέτων για ακόµα περισσότερους συναδέλφους.

Ως εδώ!
Έχουµε δικαίωµα στην ξεκούραση, στην οικογενειακή ζωή.
Μέχρι πότε θα θυσιάζουµε τα δικαιώµατά µας, τις ανάγκες µας για να
θησαυρίζουν µια χούφτα µεγαλοεπιχειρηµατίες;
Καλούµε την κυβέρνηση να µην προχωρήσει στο απαράδεκτο µέτρο που θα έχει
καταστροφικές συνέπειες για χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους και µικρούς Εµπόρους.
∆ηλώνουµε ότι µέσα από τα σωµατεία , τις ενώσεις και τους εµπορικούς συλλόγους
, σε κοινό µέτωπο µε τους εργαζόµενους , µε τους Αγώνες και τις κινητοποιήσεις µας,
θα αντιπαλέψουµε, το µέτρο που έχει σκοπό να επιταχύνει τη µονοπώληση της
αγοράς, τη χειροτέρευση της θέσης των εργαζόµενων και τον Αφανισµό των µικρών
καταστηµάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Νοµοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.
•

Κατάργηση όλων των νόµων που απελευθερώνουν το ωράριο
λειτουργίας των καταστηµάτων.
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