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ΘΕΜΑ : ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Το θέµα του ανοίγµατος των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές και αργίες αποτελεί
αιτία διαµάχης και έντονου προβληµατισµού. Με την παρούσα επιστολή επιθυµούµε να
καταθέσουµε τις απόψεις – προτάσεις µας για το φλέγον ζήτηµα, κατόπιν ώριµου
διαλόγου και συλλογισµού µεταξύ των µελών µας.
1.

Είµαστε υπέρ της λειτουργίας των καταστηµάτων 7 Κυριακές το χρόνο. Είναι ένα
µέτρο που για τις ηµεροµηνίες που επιλέχθηκε να ισχύσει εξυπηρετεί τους
καταναλωτές και στηρίζει τις επιχειρήσεις.

2.

Είµαστε κατά της λειτουργίας των Καταστηµάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου και
τις αργίες γιατί η πλήρης απελευθέρωση, δηλαδή 52 Κυριακές, σε προαιρετική βάση,
έχει αρνητικά αποτελέσµατα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς είναι
δυσανάλογο το κόστος λειτουργίας µε τον τζίρο της επιχείρησης. Στην παρούσα
οικονοµική συγκυρία, το ζήτηµα του ανοίγµατος των καταστηµάτων τις Κυριακές
εξυπηρετεί αποκλειστικά τις πολυεθνικές εταιρείες και τα µεγάλα εµπορικά
συµφέροντα λειτουργώντας εις βάρος της ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης.

3.

Υπογραµµίζουµε ότι η λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές δεν πρόκειται να
καταπολεµήσει την ανεργία ούτε καν να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και
ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που είναι κατά βάση οικογενειακού
τύπου. Η πλειοψηφία αυτών των καταστηµάτων στηρίζονται στην αυτοαπασχόληση
και στα συµβοηθούντα µέλη. Με απλά λόγια, οι ΜµΕ στην Ελλάδα δεν µπορούν να
αντέξουν το κόστος λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες.
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4.

Είµαστε υπέρ της απελευθέρωσης του ωραρίου και της λειτουργίας όλο το χρόνο,
προαιρετικά, για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές. Στην
Πιερία για παράδειγµα, σύµφωνα µε την απόφαση να ορίζεται το ωράριο λειτουργίας
των καταστηµάτων από τις Περιφερειακές Ενότητες, αποφασίστηκε το άνοιγµα των
καταστηµάτων, πέρα από τις 7 Κυριακές, στις παραλιακές ζώνες από τις 1/5 έως
15/10. Αποτέλεσµα αυτής της απόφασης είναι το Επιµελητήριο Πιερίας να εισπράττει
καθηµερινά τη δυσαρέσκεια των µελών που λειτουργούν καταστήµατα σε τουριστικές
ζώνες ζητώντας την ελεύθερη λειτουργία τους τις Κυριακές όλο το χρόνο, κατά
προαίρεση.

Κύριε Υπουργέ,
Το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές και αργίες µπορεί να είναι επικερδές µε την
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει κατανάλωση, κάτι που εξαρτάται από τη µεγέθυνση του ΑΕΠ.
Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, το διαθέσιµο εισόδηµα που αποµένει στους
καταναλωτές είναι αποτρεπτικό για µεγάλη εµπορική κατανάλωση. Η συρρίκνωση του
τζίρου στην αγορά δεν είναι θέµα χρόνου αλλά ρευστότητας. Αντί, λοιπόν, να
επικεντρωνόµαστε σε άσκοπες διαµάχες περί ωραρίου, ίσως θα ήταν καλύτερα να
επικεντρωθούµε σε µια ρεαλιστική και ανθρώπινη λειτουργία της αγοράς µε διαχωρισµό
στις τουριστικές περιοχές, που αποτελούν τη βιτρίνα της χώρας.
Τέλος, θα ήταν δόκιµο τα Κυβερνητικά επιτελεία να επικεντρωθούν σ’ ένα στρατηγικό
σχέδιο ανάπτυξης του επιχειρείν και ουσιαστικής υποστήριξης της ρευστότητας της
αγοράς, που είναι καταδικασµένη µε λουκέτα εξαιτίας των πολιτικών µέτρων που
εφαρµόζονται µε τη φορολογία και τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία να αποτελούν τη
«δαµόκλειο σπάθη» για τις µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου
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