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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ναι στο κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων
Κατεβείτε την Κυριακή στο κέντρο!
Η άρση των απαγορεύσεων στην ελευθερία της εργασίας και της επιχειρηματικής
δραστηριότητας είναι ζήτημα αρχής για τη Δράση. Για τον λόγο αυτόν,
συμφωνούμε με την υπουργική απόφαση που εντάσσει το εμπορικό κέντρο των
Αθηνών και άλλες περιοχές της χώρας στο καθεστώς όπου τα καταστήματα
επιτρέπεται να είναι ανοικτά όλες τις Κυριακές του χρόνου, όπως ήδη ισχύει με
επιτυχία στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Πάγια θέση της Δράσης είναι το
ελεύθερο ωράριο των καταστημάτων, σε όλη την Ελλάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.
Τα οφέλη είναι πολλαπλά:
1. Αύξηση της απασχόλησης: με την ανεργία στο 27%, το γεγονός ότι κάποιοι
άνθρωποι – έστω και ένας! - που σήμερα είναι άνεργοι θα μπορέσουν να βρουν
εργασία είναι από μόνο του ικανό επιχείρημα για την πλήρη απελευθέρωση του
ωραρίου.Σημαντικό είναι να ασκούνται από την πολιτεία έλεγχοι για την τήρηση
της εργατικής νομοθεσίας.
2. Αύξηση του τζίρου: ακόμα και αν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων παραμένει
περιορισμένο λόγω της κυβερνητικής πολιτικής της υπερφορολόγησης, αναμένουμε
φέτος τουλάχιστον 2.000.000 τουριστών στην Αθήνα, το 25% των οποίων θα
φτάσουν Κυριακή (σύμφωνα με στοιχεία τουριστικών πρακτόρων). Αυτοί θα
μπορέσουν να απολαύσουν μία πόλη ζωντανή, όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες τις Κυριακές.
3. Καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή: κυρίως οι οικογένειες με παιδιά, αλλά
και όλοι οι πολίτες, τελικά θα έχουν περισσότερες επιλογές για το πότε θα κάνουν
τα ψώνια τους.
Εργαζόμενοι, καταστηματάρχες και καταναλωτές μπορούν επιτέλους και στη χώρα
μας να αποφασίσουν χωρίς κρατική παρέμβαση για το πώς θα διαθέσουν τον χρόνο
τους.

Την Κυριακή η ελεγχόμενη από τα κόμματα της αριστεράς Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει απεργία. Μαζί της συντάσσεται η ΓΣΕΒΕ και
κάποιοι εμπορικοί σύλλογοι. Είναι βέβαιο ότι ο μόνος τρόπος να εμποδίσουν οι
παραπάνω την εφαρμογή του μέτρου της απελευθέρωσης του ωραρίου θα είναι για
άλλη μία φορά η ωμή βία και τρομοκρατία των καταστηματαρχών.
Καλούμε λοιπόν τους καταστηματάρχες που επιθυμούν ν΄ ανοίξουν το κατάστημά
τους να μην φοβηθούν από τις απειλές και τους πολίτες που θέλουν ελεύθερο
ωράριο να κατέβουν στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας για περίπατο και αγορές.
Θα στείλουμε έτσι ένα ειρηνικό ηχηρό μήνυμα στους οργανωμένους της ωμής βίας
που θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν παράνομα το άνοιγμα των καταστημάτων.
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