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Δελτίο Τύπου 
 

 

Εξόρμηση στην αγορά των Φαρσάλων έκαναν την Πέμπτη 7 Αυγούστου τα μέλη 
του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου μοιράζοντας αφίσες στις επιχειρήσεις σχετικά με 

τη Κυριακάτικη αργία και  το μήνυμα «ΟΧΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ» , προσδοκώντας  πως 
οι έμποροι και υπάλληλοι θα συνειδητοποιήσουν  ότι το μέτρο που προσπαθεί να 

εφαρμόσει με κάθε τρόπο η Κυβέρνηση οδηγεί σε κατάρρευση τη μικρομεσαία  
επιχείρηση. 

 
Η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας στο εμπόριο, ανοίγει το δρόμο για την 

κατάργησή της σε όσους κλάδους συνδέονται με το εμπόριο και πολύ σύντομα θα 

ισχύσει για το σύνολο των υπαλλήλων σε όλους τους κλάδους. Σύντομα θα 
ζητήσουν την λειτουργία των σχολείων , των δημοσίων υπηρεσιών και  τα 

Σάββατα και πιθανόν και τις Κυριακές. 
 

Υπενθυμίζουμε  στους συναδέλφους εμπόρους που ανοίγουν τις  Κυριακές ότι με 
βάση το υπάρχον νομοσχέδιο, σε όσους παραβαίνουν τις προϋποθέσεις του νόμου 

επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα 

και τη συχνότητα της παράβασης.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά 
πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται 

στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 
Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η 
παράβαση. 

Επίσης ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό πως είναι και στο χέρι σας να 
οδηγήσετε σε αποτυχία αυτή την πολιτική της κυβέρνησης , επειδή κάθε ευρώ που 

θα ξοδέψετε σε αυτά τα καταστήματα Κυριακή μετράει υπέρ αυτής της πολιτικής. 
Σας καλούμε λοιπόν : 
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• να μην προσέρχεσθε τις Κυριακές στα καταστήματα για αγορές. 

•  να επιβραβεύετε και να στηρίζετε τους εμπόρους που δεν παραβιάζουν την 
αργία. 

 
Τέλος  εφιστούμε την προσοχή σε όσους συναδέλφους – εμπόρους  ανοίγουν τα 

καταστήματα τους τις επίσημες Αργίες και τις Τοπικές Αργίες , παραβιάζοντας  το 
νόμο, θα επιβάλλονται  κυρώσεις σε βάρος τους . 
 
 

 

                                                                                                    Εκ της γραμματείας.  
 


