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ΦΗΦΙΜΑ ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ 

 

ΚΟΙΝΟ ΦΗΦΙΜΑ ηεο ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ 

ΔΤΒΟΙΑ, θαη ησλ: Ιεξάο Μεηξόπνιεο Υαιθίδνο, βνπιεπηώλ Δπβνίαο θ. 

Αλαγλσζηάθε θαη θ. Απνζηόινπ, Αληηπεξηθέξεηαο Δύβνηαο, Γήκνπ Υαιθηδέσλ, 

Δπηκειεηεξίνπ Δύβνηαο, Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Δύβνηαο, Δξγαηηθνύ 

Κέληξνπ, Έλσζεο Δξγαδνκέλσλ Καηαλαισηώλ, Έλσζεο ηδησηηθώλ ππαιιήισλ, 

Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δπβνίαο, Δκπνξηθώλ πιιόγσλ 

Δύβνηαο, πξώελ πξνέδξσλ Οκνζπνλδηώλ θαη Δκπνξηθώλ πιιόγσλ, γηα ηελ 

απόζπξζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ αθνξά ην άλνηγκα ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο.  

 

Μεηά από θνηλή ζύζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο ζηηο 

22/07/2013 κε ηε ζπκκεηνρή ησλ σο άλσ θνξέσλ, παξνπζία εθπξόζσπσλ όισλ ησλ 

εκπνξηθώλ ζπιιόγσλ ηεο Δύβνηαο, νη νπνίνη εθπξνζσπνύλ ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ, 

απνθαζίζηεθε λα εθδνζεί θνηλό ςήθηζκα κε αίηεκα ηελ δηαθύιαμε ηεο εκέξαο 

ηεο Κπξηαθήο σο γεληθήο αξγίαο.  

 

ηελ ζπλάληεζε απηή παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία από ηα Ιλζηηηνύηα ηεο ΔΔΔ 

(ΙΝΔΜΤ ΔΔΔ) γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο, θαζώο θαη νη 

πξνηάζεηο ηεο ΔΔΔ γηα ην δήηεκα απηό.  

 

Σνλίζηεθε όηη : 

- Οη 52 Κπξηαθέο δελ είλαη κλεκνληαθό αίηεκα αιιά εκκνλή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο. 

- Γελ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ αιιά 

ξεπζηόηεηα ζηελ αγνξά. 

-Σν παξόλ πιαίζην ιεηηνπξγίαο είλαη επαξθέζηαην αθνύ ζε ρεηκεξηλνύο θαη 

θαινθαηξηλνύο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ηα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ. 
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- Σν όξην ησλ 250η.κ είλαη παγίδα, αθνύ κε αζθαιηζηηθά κέηξα κπνξνύλ κεηά θαη ηα 

πνιπθαηαζηήκαηα λα αλνίμνπλ. 

 

Δμαθνινπζνύκε ινηπόλ λα επηκέλνπκε ζηνλ θαλόλα ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο θαη λα 

δεηνύκε από ηνπο αξκόδηνπο, έζησ θαη ηελ ύζηαηε ζηηγκή, λα εκπηζηεπηνύλ ηελ 

αγνξά θαη ηνπο θνξείο πνπ ηελ εθπξνζσπνύλ, αληηιακβαλόκελνη ηε ζνβαξόηεηα ησλ 

ζέζεσλ πνπ έρνπλ επαλεηιεκκέλσο δηαηππσζεί, γηα ηελ επηβίσζε ρηιηάδσλ 

ΜηθξνΜεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, αθόκε θαη αλ ε ελ ιόγσ ξύζκηζε πεξάζεη, ηόηε ε Κπξηαθή από 

εκέξα αξγίαο ζα θαζηεξσζεί σο εκέξα απεξγίαο.  

 

Με εθηίκεζε 

           Η Πξόεδξνο                                                    Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

    

  Αγηνζηξαηίηε Παξαζθεπή                                          Γεξνληίηεο ππξίδσλ 

 

 


