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1. Γηαηί ην δηεπξπκέλν σξάξην είλαη εδψ θαη πνιχ θαηξφ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ είλαη 
απειεπζεξσκέλν απφ ην 2005 θαη ηα θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 96 ψξεο 
εβδνκαδηαίσο απφ ηηο 5.00 ην πξσί έσο ηηο 21.00 ην βξάδπ απφ Γεπηέξα έσο 
άββαην.   

2. Γηαηί είλαη κχζνο φηη παληνχ ζηελ Δπξψπε ηα θαηαζηήκαηα παξακέλνπλ αλνηθηά 
ηηο Κπξηαθέο, φηαλ ηηο θαζεκεξηλέο αλνίγνπλ ζηηο 10 θαη θιείλνπλ ζηηο 6 ην απφγεπκα. 

3. Γηαηί νη 72 έσο 96 ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ εβδνκαδηαίσο, πξν 
θξίζεο, εληφο θξίζεο,  φζν θαη κεηά ηελ θξίζε επνρή ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη 
ππεξαξθεηέο θαη νη πεξηζζφηεξεο ζηελ Δπξψπε ησλ 27. 

4. Γηαηί ζε φινπο ηνπο θαινθαηξηλνχο θαη ρεηκεξηλνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ηηο 
επνρηαθέο αγνξέο, ηα ιηκάληα θξνπαδηέξαο θαη ζην ηνπξηζηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, 
Μνλαζηεξάθη, Πιάθα θαη γχξσ απφ ηελ Αθξφπνιε, ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα είλαη 
αλνηθηά ηηο Κπξηαθέο κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε. 

5. Γηαηί είλαη ψξα  λα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο νη ηνπξηζηηθέο θαη παξαζεξηζηηθέο 
πεξηνρέο θαζψο θαη νη ιηκεληθέο δψλεο ηεο ρψξαο καο θαη επηηέινπο λα 
λνκηκνπνηεζνχλ φζνη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα αιιά θαη φζνη επηζπκνχλ λα 
είλαη αλνηθηά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηηο Κπξηαθέο. 

6. Γηαηί είλαη απνξίαο άμην πσο θαη γηαηί επειέγε ν πεξηνξηζκφο ησλ 250 ηκ πνπ 
πξνθπιάζζεη ηνπο κηθξνκεζαίνπο, φηαλ ν κέζνο φξνο ησλ εκπνξηθψλ  
θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα είλαη 80 ηκ. 

7. Γηαηί φινη γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ πληάγκαηνο πεξί ίζεο 
κεηαρείξηζεο, ν πεξηνξηζκφο ησλ 250 η.κ. ζα ακθηζβεηεζεί ζπληαγκαηηθά θαη κε 
αζθαιηζηηθά κέηξα ζα αλνίμνπλ ηα εκπνξηθά θέληξα, ηα πνιπθαηαζηήκαηα, νη 
πνιπρψξνη θαη νη ππεξρψξνη 52 Κπξηαθέο. 

8. Γηαηί ην φιν εγρείξεκα δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ έλα επηθνηλσληαθφ 
ππξνηέρλεκα κε ιάζνο πξνζέγγηζε θαη κε πεξίεξγε εκκνλή. 

9. Γηαηί ν θαηαλαισηήο δελ έρεη λα θεξδίζεη ηίπνηα.  Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο δελ 
ιείπνπλ, απηφ πνπ ζίγνπξα ιείπεη είλαη ε αγνξαζηηθή δχλακε απφ ηνπο θαηαλαισηέο 
θαη ηα ιεθηά απφ ηελ ηζέπε ηνπ. 

10. Γηαηί Γφμα ησ Θεψ, ππάξρεη αθφκε ζηελ Διιεληθή νηθνγέλεηα ε ζχλδεζε ηεο 
Κπξηαθήο κε ηε Δθθιεζία θαη ηελ ζξεζθεπηηθφηεηά καο. 

11. Γηαηί ε Κπξηαθή ζηελ Διιάδα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ε ζπλνρή ηεο 
ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θηλδπλεχεη λα δηαξξαγεί, αθνχ νη παξαδνζηαθέο επηζθέςεηο ζε 
ζπγγελείο θαη θίινπο ζα εθιείςνπλ. 

12. Γηαηί ρσξίο πξνζσπηθφ ρξφλν εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη νδεγνχληαη ζηελ 
ςπρηθή εξήκσζε θαη πλεπκαηηθή έλδεηα, αθνχ ρσξίο ηελ θπξηαθάηηθε αξγία 
ραιαξψλνπλ νη θνηλσληθνί δεζκνί θαη εληζρχεηαη ε απνμέλσζε. 
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13. Γηαηί ην θφζηνο γηα κηα κεηέξα-ζχδπγν-έκπνξν-εξγαδφκελε- γπλαίθα πνπ 
απνηεινχλ ην 42% ηνπ δπλακηθνχ ζην ιηαληθφ εκπφξην, απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο 
θπξηαθάηηθεο αξγίαο, ζα δηνγθσζεί κε εθζεηηθφ ξπζκφ. 

14. Γηαηί ζε θακία πεξίπησζε νη Έιιελεο δελ είκαζηε ηεκπέιεδεο, νχηε θνβφκαζηε 
ηε δνπιεηά, αιιά παληνχ ζηνλ θφζκν ε Κπξηαθή είλαη εκέξα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 
μεθνχξαζεο, πεξηζπιινγήο θαη αλαζχληαμεο. 

15. Γηαηί ηα πνζνζηά θαηάζιηςεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη ήδε πνιχ πςειά θαη 
ε αδπλακία λα αγνξάζεηο ηα απαξαίηεηα ηα απμάλνπλ ζπλερψο. Σν άιινηε πεξίθεκν 
shopping therapy έρεη γίλεη νηθνγελεηαθφο εθηάιηεο. 

16. Γηαηί ηα απμεκέλα θφζηε ιεηηνπξγίαο 52 Κπξηαθέο πνπ ππνινγίδνληαη ζηα 1,82 
δηο € ζα κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ κφλν απφ ηηο Πνιπεζληθέο, αθνχ ηφζα ρξήκαηα 
δελ ππάξρνπλ ζήκεξα νχηε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νχηε ζηελ θαηαλάισζε. 

17. Γηαηί ην απμεκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ην άλνηγκα ηεο 
επηρείξεζεο θάζε Κπξηαθή ζα δηνγθψζεη αληί λα κεηψζεη ηηο ηηκέο, αθπξψλνληαο θάζε 
πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

18. Γηαηί ε ξεπζηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά έρεη νπζηαζηηθά δηαθνπεί εδψ 
θαη θαηξφ θαη ε θαηαλάισζε έρεη θαηαξξαθσζεί. 

19. Γηαηί θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί νχηε θαη λα ηζρπξίδεηαη πσο ε 
ιεηηνπξγία ηηο Κπξηαθέο ζα απμήζεη μαθληθά ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε ζε κία 
πεξίνδν ζθιεξήο νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο. 

20. Γηαηί αληί λα κεγεζπλζεί ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζα δηαλεκεζεί 
ζηηο 7 αληί ηηο 6 εκέξεο, ζα δηνγθσζεί ε αιιεινεμφλησζε ησλ Διιήλσλ εκπφξσλ, κε 
θαηάιεμε ηελ νιηγνπσιηαθή δηάξζξσζε ηεο αγνξάο. 

21. Γηαηί ε ππεξαπαζρφιεζε 365 εκέξεο ην ρξφλν ζα εμνπζελψζεη ηνλ Έιιελα 
έκπνξν. ηελ Διιάδα ην 98% ησλ εκπφξσλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη κηθξνκεζαίνη 
εξγνδφηεο, ελψ 200.000 είλαη νη απηναπαζρνινχκελνη. 

22. Γηαηί δελ εληζρχεηαη ν αληαγσληζκφο αιιά εληείλεηαη  ε πίεζε ζηνπο 
κηθξνκεζαίνπο εκπφξνπο, πνπ ηειηθά δελ ζα αληέμνπλ, αθήλνληαο ηελ αγνξά ζην 
έιενο φζσλ επηζπκνχλ ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ εκπνξίνπ. 

23. Γηαηί δελ αλακέλεηαη λα κεησζεί ε αλεξγία θαη λα εληζρπζεί ε απαζρφιεζε ζην 
εκπφξην, αιιά αληίζεηα ζα ζπξξηθλσζεί εμαηηίαο ηνπ θιεηζίκαηνο πνιιψλ κηθξψλ 
θαηαζηεκάησλ. 

24. Γηαηί νη εμνπζελσηηθνί ξπζκνί εξγαζίαο κεζνκαθξνπξφζεζκα ζα κεηψζνπλ αληί 
λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ ζην εκπφξην. 

25. Γηαηί ε πξναηξεηηθή  ιεηηνπξγία ηεο Κπξηαθήο αληί λα βνεζήζεη ηε κηθξή 
νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ζα επηηξέςεη ζε ρηιηάδεο εκηπαξάλνκα θηλέδηθα 
θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα γχξσ απφ ηελ Οκφλνηα λα «θιέβοσλ» 
ηδίξν αλνίγνληαο πιένλ «λόκηκα» ηηο Κπξηαθέο. 

26. Γηαηί ζηελ αγνξά δελ ιεηηνπξγεί ε πξνεξαηηηθφηεηα κε απνηέιεζκα λα αζθεζεί 
ηξνκεξή πίεζε ζε απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηθξνεξγνδφηεο, πνπ ζα 
εμαλαγθαζηνχλ ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα λα αλνίμνπλ ηελ Κπξηαθή. 

27. Γηαηί φζνη δνπλ θαζεκεξηλά ηελ αγνξά θαηαιαβαίλνπλ φηη αλνηρηά καγαδηά δελ 
ζεκαίλεη θαη γεκάηα πειάηεο καγαδηά. 

28. Γηαηί απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ 
θαη απαξαίηεην γηα εκπφξνπο θαη θαηαλαισηέο ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ πνπ είλαη ην έλα 
ηέηαξην ηεο ηειηθήο ηηκήο βαζηθψλ αγαζψλ. 

29. Γηαηί ζηελ πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη αζχγθξηηα πην 
απνηειεζκαηηθφ λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα, λα απινπνηεζεί θαη λα ειαθξπλζεί  ε 
θνξνινγία απφ ην θπξηαθάηηθν άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ. 



ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΤΒΟΙΑ 
Ελ. Βενιζέλου 12 Χαλκίδα 34100  Τηλ: 6979553462 – 6937302999 

e-mail: oesevias@yahoo.gr 
30. Γηαηί νη κηθξνκεζαίνη έκπνξνη δελ πεξηκέλνπκε  λα ζπλαληεζνχκε κε ηελ 
πεξίθεκε ζεσξεηηθή αλάπηπμε ηηο Κπξηαθέο, αιιά ην επηδηψθνπκε ζηελ πξάμε επί 
θαζεκεξηλήο βάζεο. 

31. Γηαηί φιεο νη κέξεο ζα κνηάδνπλ «θαζεκερηλές» θαη ε μερσξηζηή Κπξηαθή ζα 
αληηκεησπίδεηαη ην ίδην. Η «Κσρηαθάηηθε αργία» επηβάιιεηαη λα παξακείλεη ν 
θαλφλαο θαη φρη λα γίλεη ε εμαίξεζε.  

32. Γηαηί ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο έρεη νπζηαζηηθφ λφεκα κφλν 
φηαλ είλαη έθηαθηε, φπσο πξηλ ηα Χξηζηνχγελλα, ηελ Πξσηνρξνληά, ην Πάζρα θαη ηελ 
έλαξμε ησλ ηαθηηθψλ εθπηψζεσλ. 

33. Γηαηί νη πεξηζζφηεξεο επίζεκεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηελεξγνχληαη 
θπξίσο θάζε Κπξηαθή ζα είλαη ρσξίο ζεαηέο,  ελψ ζα κεησζεί θαη ε θπθινθνξία ησλ 
θπξηαθάηηθσλ εθεκεξίδσλ. 

34. Γηαηί είλαη ιάζνο λα κεηαηξέςνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζε «κωζαϊθό» κε 
ηα κεγάια θαηαζηήκαηα θιεηζηά  θαη ηα κηθξά αλνηθηά φηαλ φινη γλσξίδνπκε φηη ν 
θαηαλαισηήο ζέιεη φιε ηελ αγνξά ζηελ δηάζεζή ηνπ. 

35.  Γηαηί ε αγνξά ρξεηάδεηαη εξεκία θαη ζηαζεξφηεηα θαη φρη θνηλσληθέο εληάζεηο, 
αθνχ ζα θαηαζηξαηεγεζνχλ θεθηεκέλα πνπ ζα επηδεηλψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο 
δηαηαξαγκέλεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

36.  Γηαηί κε ηέηνηαο έληαζεο θαη έθηαζεο νηθνλνκηθή θξίζε, ζα θαηαζηξαηεγεζεί ζηελ 
νπζία ε πξνζαχμεζε ηνπ κηζζνχ θαη ε παξαρψξεζε αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο 
(ξεπφ) ζηνπο εκπνξνυπαιιήινπο. 

37. Γηαηί ε πξφζθαηε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία ζε Γαιιία θαη Ιζπαλία 
ζεκεηψλεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο 
Κπξηαθέο.   

38.  Γηαηί ζα θαηαγξαθεί κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή επηβάξπλζε 
απφ ηελ πξφζζεηε κεηαθίλεζε 800.000 εκπφξσλ θαη εκπνξνυπαιιήισλ θάζε 
Κπξηαθή. 

39. Γηαηί ζα έρεη δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη επηβάξπλζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 
αθνχ κηα ζεηξά  επαγγεικάησλ ειέγρνπ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα 
αθνινπζήζνπλ ηελ Κπξηαθάηηθε ιεηηνπξγία κε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε (δεκνηηθνί 
ππάιιεινη, ζψκαηα αζθαιείαο, εθνξηαθνί θ.ά). 

40. Γηαηί φηη δίλεηο ζε έλαλ θιάδν ην ζηεξείο απφ θάπνηνλ άιιν, πνπ πεξηκέλεη λα 
δνπιέςεη θπξίσο ην αββαηνθχξηαθν, φπσο ε εζηίαζε, ε δηαζθέδαζε, ηα ζέαηξα, νη 
θηλεκαηνγξάθνη, θαη νη παηδφηνπνη. 

41. Γηαηί ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα ζηεξήζεηο ηνλ εβδνκαδηαίν ηδίξν ησλ 
ηνπηθψλ αγνξψλ θαη λα ηνλ θαηεπζχλεηο ζηα ππεξηνπηθά mall θαη εθπησηηθά  ρσξηά, 
πνπ δειψλνπλ φηη ηα θαηαζηήκαηα ζηνπο ρψξνπο ηνπο δηθαηνχληαη θαη ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ φρη 7, αιιά θαη ηηο 52 Κπξηαθέο. 

42. Γηαηί ην θπξηαθάηηθν άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ ζε κεγάια εκπνξηθά θέληξα ζα 
απαμηψζεη ηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ θαη ζίγνπξα δελ ζα 
βνεζήζεη ην ηζηνξηθφ εκπνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο. 

43. Γηαηί ε ιεηηνπξγία ηεο «Κσρηαθής κε ηελ κεδούρα» φπσο δηαηππψλεηαη ζην 
άξζξν 6 είλαη πνλεξά δηάηξεηε αθνχ ζηελ Αγγιία θαη Ιζπαλία πνπ εθαξκφδεηαη ν 
πεξηνξηζκφο  αλάινγα κε ην εκβαδφλ γίλεηαη ζπγθεθξηκέλα θαη απνθαζίδεηαη ζε 
ηνπηθφ επίπεδν.  

44. Γηαηί ηφζν ε αγνξά φζν θαη ε θνηλσλία δελ αληέρεη άιινπο επηθίλδπλνπο 
πεηξακαηηζκνχο θαη πξφρεηξνπο ζρεδηαζκνχο επί ράξηνπ. Σν κέηξν ηεο 7ήκεξεο θαη 
24σξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεθε θαη απέηπρε κέζα ζε ιίγεο 
εβδνκάδεο ην 1993. 



ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΤΒΟΙΑ 
Ελ. Βενιζέλου 12 Χαλκίδα 34100  Τηλ: 6979553462 – 6937302999 

e-mail: oesevias@yahoo.gr 
45. Γηαηί ην θπξηαθάηηθν άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ δελ ηαηξηάδεη ζε θαλέλα λέν 
κνληέιν αλάπηπμεο, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, φπσο 
ηελ Ιηαιία πνπ πξφζθαηα ην εθάξκνζε ρσξίο επηηπρία. 

46.  Γηαηί κεηά απφ βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ε θπξηαθάηηθε ιεηηνπξγία δελ ζα 
απνηειεί ην παξακηθξφ θίλεηξν γηα έμνδν ή γηα θαηαλάισζε θαζψο ζα έρεη θαηαζηεί 
πιένλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο ξνπηίλαο. 

47. Γηαηί ε αβεβαηφηεηα, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε αλεξγία, ην δεκφζην ρξένο, ηα 
ειιείκκαηα θαη ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηηο νηθνλνκίαο  δελ ζα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ 
θπξηαθάηηθε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ. 

48. Γηαηί ε δνκή θαη ε δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ εκπνξηθψλ 
επηρεηξήζεσλ δελ ζα αληέμεη πιένλ ηελ επηρεηξνχκελε «Δεκηοσργηθή θαηαζηροθή» 
ηεο Σξφηθα, πνπ θαηαζηξέθεη ηνπο Έιιελεο κηθξνκεζαίνπο, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ 
αλελφριεηα λέα εκπνξηθά ζπκθέξνληα. 

49. Γηαηί ε ίδηα ε ειιεληθή θνηλσλία κε ην 90% ησλ εκπφξσλ θαη ην 75% ησλ 
θαηαλαισηψλ, δελ ελζηεξλίδεηαη νχηε πείζεηαη κε ην δήζελ 51% ηεο «σποσργηθής 
έρεσλας» ππέξ ηνπ αλνίγκαηνο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ φιεο ηηο Κπξηαθέο ηνπ 
ρξφλνπ. 

50. Γηαηί θάπνηνη κεηά απφ πξνζρεκαηηθνχο δηαιφγνπο, επηκέλνπλ αληί λα 
ζρεδηάδνπλ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ παξαγσγηθή 
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, λα απνθαζίδνπλ γηα εκάο ρσξίο εκάο.  

51. Γηαηί ελαληίνλ ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο ηάζζνληαη φια ηα 
κέιε ηεο ΔΔΔ κε ηηο 14 πεξηθεξεηαθέο νκνζπνλδίεο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ  θαη 
ηνπο 288 ηνπηθνχο  εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο ζε φιε ηελ Διιάδα, αιιά θαη ζρεδφλ φινη 
νη θνξείο ηεο αγνξάο. 

52. Γηαηί πηζηεχνπκε φηη ε Διιεληθή Βνπιή ζα ζηεξίμεη θαη ζα δηθαηψζεη ηνπ 
κηθξνκεζαίνπο Έιιελεο εκπφξνπο,  απνξξίπηνληαο ην άξζξν 6 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 
Κψδηθα θαη ζα απνδερζεί ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΔ γηα ιεηηνπξγία φισλ ησλ 
εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ κέρξη 6 Κπξηαθέο ηνλ ρξφλν. 

                            
 
 

Με ηηκή, 
 
 

          Η Πξφεδξνο                                                        Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
 
 
Αγηνζηξαηίηε Παξαζθεπή                                             ππξίδσλ Γεξνληίηεο  


