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 «52 λόγοι πος ηο ελληνικό εμπόπιο λέει ΟΧΙ ζηιρ 52 Κςπιακέρ ηος 
Υποςπγείος Ανάπηςξηρ και ζηην καηάπγηζη ηηρ Κςπιακάηικηρ απγίαρ » 
 
Η Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ Σπιιόγσλ Δύβνηαο ζαο ελεκεξώλεη όηη ε Δζληθή 
Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ απέζηεηιε ζεηξά επηζηνιώλ ζηνλ 
Πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο θ. Αληώλε Σακαξά, ζηνπο αξρεγνύο ησλ 
θνκκάησλ, ζηα κέιε ηεο Κπβέξλεζεο Υπνπξγνύο, Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνύο 
θαη Υθππνπξγνύο, θαζώο ζε όινπο ηνπο βνπιεπηέο ελόςεη ηεο επηθείκελεο 
θαηάζεζεο ζηε Βνπιή από ην  Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 
Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ γηα ηελ 
«απελεςθέπωζη» ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, 52 
Κπξηαθέο ην ρξόλν.  
 
Η  Οκνζπνλδία καο  εθθξάδεη ηελ πιήξε αληίζεζε ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ ηεο 
ρώξαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξόζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ, πνπ απνηειεί θαζ’ 
νινθιεξίαλ δηθή ηνπ πξσηνβνπιία.   
 
Τν άλνηγκα ηηο Κπξηαθέο ζπξώρλεη ζην θελό ηελ κηθξνκεζαία εκπνξηθή 
επηρείξεζε πνπ πξνζπαζεί κε λύρηα θαη κε δόληηα λα θξαηεζεί δσληαλή κέζα 
ζηελ θξίζε.  Η ζπγθεθξηκέλε απειεπζέξσζε -ζε πεξίνδν βαζεηάο ύθεζεο- 
δελ πξόθεηηαη, όπσο ηζρπξίδεηαη ην Υπνπξγείν, λα απμήζεη ηνλ ηδίξν ησλ 
εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ, νύηε ηελ απαζρόιεζε. Απιά, ζα αλαδηαλείκεη ηα 
ειάρηζηα δηαζέζηκα θαηαλάισζεο, πξνο όθεινο εθείλσλ, πνπ έρνπλ ηνλ 
ηξόπν θαη ηελ ξεπζηόηεηα λα αλαιάβνπλ ην απμεκέλν θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηελ 
Κπξηαθή. Ο κηθξνκεζαίνο επηρεηξεκαηίαο, ν κηθξνεξγνδόηεο θαη ν 
απηναπαζρνινύκελνο ζα πξνζπαζήζεη κε ηεξάζηην νηθνλνκηθό, πξνζσπηθό 
θαη νηθνγελεηαθό θόζηνο λα αθνινπζήζεη αιιά είλαη θύζεη θαη ζέζεη αδύλαην 
λα ηα θαηαθέξεη.  
 
Οη έιιελεο έκπνξνη είλαη βέβαηνη όηη ν πνιηηηθόο θόζκνο ηεο ρώξαο θαηαλνεί 
πιήξσο ην αδηέμνδν ζην νπνίν ζα βξεζεί  ην εκπόξην θαη ε κηθξνκεζαία 
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαζώο θαη όηη πιένλ είλαη ώξα επζύλεο γηα όινπο: ε 
ιεηηνπξγία ηηο Κπξηαθέο πξέπεη λα παξακείλεη ε εμαίξεζε ζηνλ θαλόλα. Η 
Οκνζπνλδία καο θαιεί ηνπο Έιιελεο βνπιεπηέο λα κελ επηηξέςνπλ κε ηελ 
ςήθν ηνπο λα πεξάζεη από ην Διιεληθό Κνηλνβνύιην ε επηρεηξνύκελε 
θαηάξγεζε ηεο θπξηαθάηηθεο αξγίαο, λα ζηεξίμνπλ θαη λα  ζπκπνξεπηνύλ κε 
ηηο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ησλ κηθξνκεζαίσλ εκπόξσλ ηεο ρώξαο καο. 
 
Η ΔΣΔΔ ιακβάλνληαο ππόςε όιεο ηηο παξακέηξνπο θαη κεηά από 
δηαβνπιεύζεηο πνπ θάιπςαλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θάζε πόιεο ζε όιε ηελ 
Διιάδα, πξνηείλεη ηο άνοιγμα ηων καηαζηημάηων 6 Κσριακές ηο τρόνο για 
όλοσς, 3 πριν ηις γιορηές ηοσ Πάζτα, ηων Χριζηοσγέννων και ηης 
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Πρωηοτρονιάς και άλλες 3 μεηά από απόθαζη ηοσ κάθε ηοπικού Εμπορικού 
Σσλλόγοσ, καηά προηίμηζη ενηός ηων εκπηωηικών περιόδων. Δπηπξόζζεηα, 
πξνηείλεη ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ ζε 
ηνπξηζηηθέο θαη παξαζεξηζηηθέο πεξηνρέο, ιηκεληθέο δώλεο, ζην ηζηνξηθό 
εκπνξηθό ηξίγσλν ηεο Αζήλαο  θαη ζε όιεο ηηο επνρηαθέο αγνξέο, ζεξηλνύο θαη 
ρεηκεξηλνύο ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο. 
 
Σηιρ 52 Κςπιακέρ πος πποηείνει ηο Υποςπγείο, η ΕΣΕΕ ανηιπαπαβάλλει 
52 λόγοςρ για ηοςρ οποίοςρ ηο ελληνικό εμπόπιο λέει ΟΧΙ ζηην 
καηάπγηζη ηηρ Κςπιακάηικηρ απγίαρ.  
 
 

Με εθηίκεζε 

Η Πξόεδξνο                       Ο  Γελ. Γξακκαηέαο 

Αγηνζηξαηίηε Παξαζθεπή            Γεξνληίηεο Σππξίδσλ 
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