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1. Γιατί το διευρυµένο ωράριο είναι εδώ και πολύ καιρό πραγµατικότητα, αφού είναι 

απελευθερωµένο από το 2005 και τα καταστήµατα µπορούν να λειτουργούν 96 ώρες 

εβδοµαδιαίως από τις 5.00 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ από ∆ευτέρα έως Σάββατο.   

2. Γιατί είναι µύθος ότι παντού στην Ευρώπη τα καταστήµατα παραµένουν ανοικτά τις 

Κυριακές, όταν τις καθηµερινές ανοίγουν στις 10 και κλείνουν στις 6 το απόγευµα. 

3. Γιατί οι 72 έως 96 ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων εβδοµαδιαίως, προ κρίσης, εντός 

κρίσης,  όσο και µετά την κρίση εποχή ήταν, είναι και θα είναι υπεραρκετές και οι 

περισσότερες στην Ευρώπη των 27. 

4. Γιατί σε όλους τους καλοκαιρινούς και χειµερινούς τουριστικούς προορισµούς, τις 

εποχιακές αγορές, τα λιµάνια κρουαζιέρας και στο τουριστικό κέντρο της Αθήνας, 

Μοναστηράκι, Πλάκα και γύρω από την Ακρόπολη, τα εµπορικά καταστήµατα είναι ανοικτά 

τις Κυριακές µε απόφαση του Περιφερειάρχη. 

5. Γιατί είναι ώρα  να καθοριστούν επακριβώς οι τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές 

καθώς και οι λιµενικές ζώνες της χώρας µας και επιτέλους να νοµιµοποιηθούν όσοι σήµερα 

λειτουργούν παράνοµα αλλά και όσοι επιθυµούν να είναι ανοικτά στις συγκεκριµένες 

περιοχές τις Κυριακές. 

6. Γιατί είναι απορίας άξιο πως και γιατί επελέγη ο περιορισµός των 250 τµ που 

προφυλάσσει τους µικροµεσαίους, όταν ο µέσος όρος των εµπορικών  καταστηµάτων στην 

Ελλάδα είναι 80 τµ. 

7. Γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Συντάγµατος περί ίσης 

µεταχείρισης, ο περιορισµός των 250 τ.µ. θα αµφισβητηθεί συνταγµατικά και µε ασφαλιστικά 

µέτρα θα ανοίξουν τα εµπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήµατα, οι πολυχώροι και οι 

υπερχώροι 52 Κυριακές. 

8. Γιατί το όλο εγχείρηµα δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα 

µε λάθος προσέγγιση και µε περίεργη εµµονή. 

9. Γιατί ο καταναλωτής δεν έχει να κερδίσει τίποτα.  Οι ώρες λειτουργίας δεν λείπουν, αυτό 

που σίγουρα λείπει είναι η αγοραστική δύναµη από τους καταναλωτές και τα λεφτά από την 

τσέπη του. 

10. Γιατί ∆όξα τω Θεώ, υπάρχει ακόµη στην Ελληνική οικογένεια η σύνδεση της Κυριακής 

µε τη Εκκλησία και την θρησκευτικότητά µας. 

11. Γιατί η Κυριακή στην Ελλάδα είναι αφιερωµένη στην οικογένεια και η συνοχή της 

ελληνικής οικογένειας κινδυνεύει να διαρραγεί, αφού οι παραδοσιακές επισκέψεις σε 

συγγενείς και φίλους θα εκλείψουν. 
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12. Γιατί χωρίς προσωπικό χρόνο εργοδότες και εργαζόµενοι οδηγούνται στην ψυχική 

ερήµωση και πνευµατική ένδεια, αφού χωρίς την κυριακάτικη αργία χαλαρώνουν οι 

κοινωνικοί δεσµοί και ενισχύεται η αποξένωση. 

13. Γιατί το κόστος για µια µητέρα-σύζυγο-έµπορο-εργαζόµενη- γυναίκα που αποτελούν το 

42% του δυναµικού στο λιανικό εµπόριο, από την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, θα 

διογκωθεί µε εκθετικό ρυθµό. 

14. Γιατί σε καµία περίπτωση οι Έλληνες δεν είµαστε τεµπέληδες, ούτε φοβόµαστε τη 

δουλειά, αλλά παντού στον κόσµο η Κυριακή είναι ηµέρα σωµατικής και ψυχικής 

ξεκούρασης, περισυλλογής και ανασύνταξης. 

15. Γιατί τα ποσοστά κατάθλιψης στην ελληνική κοινωνία είναι ήδη πολύ υψηλά και η 

αδυναµία να αγοράσεις τα απαραίτητα τα αυξάνουν συνεχώς. Το άλλοτε περίφηµο shopping 

therapy έχει γίνει οικογενειακός εφιάλτης. 

16. Γιατί τα αυξηµένα κόστη λειτουργίας 52 Κυριακές που υπολογίζονται στα 1,82 δις € θα 

µπορούν να αναληφθούν µόνο από τις Πολυεθνικές, αφού τόσα χρήµατα δεν υπάρχουν 

σήµερα ούτε στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ούτε στην κατανάλωση. 

17. Γιατί το αυξηµένο κόστος λειτουργίας που συνεπάγεται το άνοιγµα της επιχείρησης κάθε 

Κυριακή θα διογκώσει αντί να µειώσει τις τιµές, ακυρώνοντας κάθε προσπάθεια προς αυτή 

την κατεύθυνση. 

18. Γιατί η ρευστότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά έχει ουσιαστικά διακοπεί εδώ και 

καιρό και η κατανάλωση έχει καταρρακωθεί. 

19. Γιατί κανείς δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ούτε και να ισχυρίζεται πως η λειτουργία τις 

Κυριακές θα αυξήσει ξαφνικά την καταναλωτική δαπάνη σε µία περίοδο σκληρής 

οικονοµικής λιτότητας. 

20. Γιατί αντί να µεγεθυνθεί ο κύκλος εργασιών των καταστηµάτων θα διανεµηθεί στις 7 

αντί τις 6 ηµέρες, θα διογκωθεί η αλληλοεξόντωση των Ελλήνων εµπόρων, µε κατάληξη την 

ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς. 

21. Γιατί η υπεραπασχόληση 365 ηµέρες το χρόνο θα εξουθενώσει τον Έλληνα έµπορο. Στην 

Ελλάδα το 98% των εµπόρων επιχειρηµατιών είναι µικροµεσαίοι εργοδότες, ενώ 200.000 

είναι οι αυτοαπασχολούµενοι. 

22. Γιατί δεν ενισχύεται ο ανταγωνισµός αλλά εντείνεται  η πίεση στους µικροµεσαίους 

εµπόρους, που τελικά δεν θα αντέξουν, αφήνοντας την αγορά στο έλεος όσων επιθυµούν την 

συγκέντρωση του εµπορίου. 

23. Γιατί δεν αναµένεται να µειωθεί η ανεργία και να ενισχυθεί η απασχόληση στο εµπόριο, 

αλλά αντίθετα θα συρρικνωθεί εξαιτίας του κλεισίµατος πολλών µικρών καταστηµάτων. 

24. Γιατί οι εξουθενωτικοί ρυθµοί εργασίας µεσοµακροπρόθεσµα θα µειώσουν αντί να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών 

στο εµπόριο. 

25. Γιατί η προαιρετική  λειτουργία της Κυριακής αντί να βοηθήσει τη µικρή οικογενειακή 

επιχείρηση, θα επιτρέψει σε χιλιάδες ηµιπαράνοµα κινέζικα καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα 

και ιδιαίτερα γύρω από την Οµόνοια να «κλέβουν» τζίρο ανοίγοντας πλέον «νόµιµα» τις 

Κυριακές. 

26. Γιατί στην αγορά δεν λειτουργεί η προεραιτικότητα µε αποτέλεσµα να ασκηθεί τροµερή 

πίεση σε αυτοαπασχολούµενους και µικροεργοδότες, που θα εξαναγκαστούν χωρίς κανένα 

αποτέλεσµα να ανοίξουν την Κυριακή. 

27. Γιατί όσοι ζουν καθηµερινά την αγορά καταλαβαίνουν ότι ανοιχτά µαγαζιά δεν σηµαίνει 

και γεµάτα πελάτες µαγαζιά. 

28. Γιατί από την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας θα ήταν πιο αποτελεσµατικό και 

απαραίτητο για εµπόρους και καταναλωτές η µείωση του ΦΠΑ που είναι το ένα τέταρτο της 

τελικής τιµής βασικών αγαθών. 
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29. Γιατί στην προσπάθεια τόνωσης της ανταγωνιστικότητας είναι ασύγκριτα πιο 

αποτελεσµατικό να ενισχυθεί η ρευστότητα, να απλοποιηθεί και να ελαφρυνθεί  η φορολογία 

από το κυριακάτικο άνοιγµα των καταστηµάτων. 

30. Γιατί οι µικροµεσαίοι έµποροι δεν περιµένουµε  να συναντηθούµε µε την περίφηµη 

θεωρητική ανάπτυξη τις Κυριακές, αλλά το επιδιώκουµε στην πράξη επί καθηµερινής βάσης. 

31. Γιατί όλες οι µέρες θα µοιάζουν «καθηµερινές» και η ξεχωριστή Κυριακή θα 

αντιµετωπίζεται το ίδιο. Η «Κυριακάτικη αργία» επιβάλλεται να παραµείνει ο κανόνας και 

όχι να γίνει η εξαίρεση.  

32. Γιατί η λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές έχει ουσιαστικό νόηµα µόνο όταν 

είναι έκτακτη, όπως πριν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα και την έναρξη των 

τακτικών εκπτώσεων. 

33. Γιατί οι περισσότερες επίσηµες αθλητικές δραστηριότητες που διενεργούνται κυρίως 

κάθε Κυριακή θα είναι χωρίς θεατές,  ενώ θα µειωθεί και η κυκλοφορία των κυριακάτικων 

εφηµερίδων. 

34. Γιατί είναι λάθος να µετατρέψουµε την λειτουργία της αγοράς σε «µωσαϊκό» µε τα 

µεγάλα καταστήµατα κλειστά  και τα µικρά ανοικτά όταν όλοι γνωρίζουµε ότι ο 

καταναλωτής θέλει όλη την αγορά στην διάθεσή του. 

35.  Γιατί η αγορά χρειάζεται ηρεµία και σταθερότητα και όχι κοινωνικές εντάσεις, αφού θα 

καταστρατηγηθούν κεκτηµένα που θα επιδεινώσουν ακόµα περισσότερο τις διαταραγµένες 

εργασιακές σχέσεις. 

36.  Γιατί µε τέτοιας έντασης και έκτασης οικονοµική κρίση, θα καταστρατηγηθεί στην 

ουσία η προσαύξηση του µισθού και η παραχώρηση αναπληρωµατικής ανάπαυσης (ρεπό) 

στους εµποροϋπαλλήλους. 

37. Γιατί η πρόσφατη επιστηµονική έρευνα και βιβλιογραφία σε Γαλλία και Ισπανία 

σηµειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές.   

38.  Γιατί θα καταγραφεί µεγαλύτερη περιβαλλοντική και ενεργειακή επιβάρυνση από την 

πρόσθετη µετακίνηση 800.000 εµπόρων και εµποροϋπαλλήλων κάθε Κυριακή. 

39. Γιατί θα έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις και επιβάρυνση στον προϋπολογισµό, αφού µια 

σειρά  επαγγελµάτων ελέγχου και δηµοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να ακολουθήσουν την 

Κυριακάτικη λειτουργία µε υπερωριακή απασχόληση (δηµοτικοί υπάλληλοι, σώµατα 

ασφαλείας, εφοριακοί κ.ά). 

40. Γιατί ότι δίνεις σε έναν κλάδο το στερείς από κάποιον άλλο, που περιµένει να δουλέψει 

κυρίως το Σαββατοκύριακο, όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα θέατρα, οι κινηµατογράφοι, 

και οι παιδότοποι. 

41. Γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να στερήσεις τον εβδοµαδιαίο τζίρο των τοπικών 

αγορών και να τον κατευθύνεις στα υπερτοπικά mall και εκπτωτικά  χωριά, που δηλώνουν 

ότι τα καταστήµατα στους χώρους τους δικαιούνται και θα λειτουργήσουν όχι 7, αλλά και τις 

52 Κυριακές. 

42. Γιατί το κυριακάτικο άνοιγµα των καταστηµάτων σε µεγάλα εµπορικά κέντρα θα 

απαξιώσει τις παραδοσιακές αγορές στα κέντρα των πόλεων και σίγουρα δεν θα βοηθήσει το 

ιστορικό εµπορικό κέντρο της Αθήνας. 

43. Γιατί η λειτουργία της «Κυριακής µε την µεζούρα» όπως διατυπώνεται στο άρθρο 6 

είναι πονηρά διάτρητη αφού στην Αγγλία και Ισπανία που εφαρµόζεται ο περιορισµός  

ανάλογα µε το εµβαδόν γίνεται συγκεκριµένα και αποφασίζεται σε τοπικό επίπεδο.  

44. Γιατί τόσο η αγορά όσο και η κοινωνία δεν αντέχει άλλους επικίνδυνους πειραµατισµούς 

και πρόχειρους σχεδιασµούς επί χάρτου. Το µέτρο της 7ήµερης και 24ωρης λειτουργίας των 

καταστηµάτων επιχειρήθηκε και απέτυχε µέσα σε λίγες εβδοµάδες το 1993. 

45. Γιατί το κυριακάτικο άνοιγµα των καταστηµάτων δεν ταιριάζει σε κανένα νέο µοντέλο 

ανάπτυξης, κάτι που αποδεικνύεται από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ιταλία που 

πρόσφατα το εφάρµοσε χωρίς επιτυχία. 
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46.  Γιατί µετά από βραχύ χρονικό διάστηµα η κυριακάτικη λειτουργία δεν θα αποτελεί το 

παραµικρό κίνητρο για έξοδο ή για κατανάλωση καθώς θα έχει καταστεί πλέον µέρος της 

καθηµερινής µας ρουτίνας. 

47. Γιατί η αβεβαιότητα, η έλλειψη ρευστότητας, η ανεργία, το δηµόσιο χρέος, τα 

ελλείµµατα και τα δοµικά προβλήµατα τις οικονοµίας  δεν θα αντιµετωπιστούν µε την 

κυριακάτικη λειτουργία των καταστηµάτων. 

48. Γιατί η δοµή και η διάρθρωση των ελληνικών µικροµεσαίων εµπορικών επιχειρήσεων 

δεν θα αντέξει πλέον την επιχειρούµενη «∆ηµιουργική καταστροφή» της Τρόικα, που 

καταστρέφει τους Έλληνες µικροµεσαίους, για να δηµιουργηθούν ανενόχλητα νέα εµπορικά 

συµφέροντα. 

49. Γιατί η ίδια η ελληνική κοινωνία µε το 90% των εµπόρων και το 75% των καταναλωτών, 

δεν ενστερνίζεται ούτε πείθεται µε το δήθεν 51% της «υπουργικής έρευνας» υπέρ του 

ανοίγµατος των εµπορικών καταστηµάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου. 

50. Γιατί κάποιοι µετά από προσχηµατικούς διαλόγους, επιµένουν αντί να σχεδιάζουν µε 

τους κοινωνικούς εταίρους τον εκσυγχρονισµό και την παραγωγική λειτουργία της αγοράς, 

να αποφασίζουν για εµάς χωρίς εµάς.  

51. Γιατί εναντίον του ανοίγµατος των καταστηµάτων τις Κυριακές τάσσονται όλα τα µέλη 

της ΕΣΕΕ µε τις 14 περιφερειακές οµοσπονδίες του ελληνικού εµπορίου  και τους 288 

τοπικούς  εµπορικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σχεδόν όλοι οι φορείς της 

αγοράς. 

52. Γιατί πιστεύουµε ότι η Ελληνική Βουλή θα στηρίξει και θα δικαιώσει του µικροµεσαίους 

Έλληνες εµπόρους,  απορρίπτοντας το άρθρο 6 του Αγορανοµικού Κώδικα και θα αποδεχθεί 

την πρόταση της ΕΣΕΕ για λειτουργία όλων των εµπορικών καταστηµάτων µέχρι 6 Κυριακές 

τον χρόνο. 


