Έγγραψο του Υη/γείου Εργασίας

Παράρτημα 1στ/5.2.87

Θ Ε Μ Α :
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Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
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- Με απόφαση του ΚΥΣΥΜ της 2ας Ιουνίου 1986, ο Υπουργός Εργασίας,

σε συνεργασία με τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, ανέλαβε
να μελετήσει τη διαμόρφωση συνεχούς ωραρίου λειτουργίας για τα καταστή
ματα, και να διαμορφώσει προτάσεις, με στόχο την μείωση των μετακινήσεων
των εργαζομένων από και προς το Κέντρο της Αθήνας.
2.

- Κατά τις σχετικές διαβουλεύσεις που έγιναν στο Υπουργείο Εργασί

με τις κυριώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις των καταστηματαρχών και των
εργαζομένων στα καταστήματα, διατυπώθηκαν διάφορες θέσεις, οι οποίες
κατά τα κύρια τους σημεία έχουν ως εζής

:

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ : Να εφαρμοστεί το ισχύον ωράριο, δηλαδή τρία απογεύματα
κλειστά και τρία ανοικτά με συνολική εβδομαδιαία διάρκεια 48 ώρες για
τα καταστήματα τροφίμων και 45 για τα εμπορικά.
ρίζουν δέκα επτά (17) εργοδοτικές οργανώσεις.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ :

Τη θέση αυτή την υποστη.. *

Να καθιερωθεί ωράριο λειτουργίας με τέσσερα απογεύματα

κλειστά και δύο ανοικτά με την εβδομαδιαία διάρκεια που ισχύει σήμερα.
Τη θέση αυτή την υποστηρίζουν πέντε οργανώσεις ,( μία εργοδοτική και τέσ
σερις εργατ/κές ).
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ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ : Να καθιερωθεί συνεχές ωράριο λειτουργίας χωρίς π ε 
ραιτέρω αποδέσμευση της λειτουργίας.

Τη θέση αυτή την υποστηρίζουν

έξι εργατ/κές οργανώσεις.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΣΗ : Να καθιερωθεί συνεχές ωράριο λειτουργίας με περαι
τέρω αποδέσμευση των ωρών λειτουργίας από την εργασία του πρόσω*
πικού.
Τη θέση αυτή την υποστηρίζουν δύο εργοδοτικές οργανώσεις,
οι οποίες εκπροσωπούν τα μεγάλα καταστήματα.
ΠΕΜΠΤΗ ΘΕΣΗ : Αφορά τα Κουρεία - Κομμωτήρια.

Να καθιερωθεί συνεχές

ωράριο λειτουργίας με εβδομαδιαία διάρκεια 46 - 47 ώρες. Τη θέση
αυτή την υποστηρίζουν δύο εργοδοτικές οργανώσεις.
3.- Από τις παραπάνω θέσεις προκύπτει
1) Ό τ ι

όλες οι εργοδοτικές

(πλην δύο) και οι εργατοθπαλληλικές οργα

νώσεις είναι αντίθετες στην περαιτέρω
αποδέσμευση των ωρών

:

( πέραν των 45 ή 48 ωρών )

λειτουργίας των καταστημάτων από το ωράριο

εργασίας του προσωπικού, γιατί τούτο θα εξουθενώσει τους προσωπικά
εργαζόμενους καταστηματάρχες, θα οδηγήσει στην μερική απασχόληση
και την αμοιβή με ωρομίσθιο, στο κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επι
χειρήσεων επ'ωφελεία των μεγάλων

καταστημάτων,' πράγμα που θα

ρίξει στην ανεργία τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους καταστηματά ρχες
Στη

θέση αυτή είναι αντίθετες δύο μόνο εργοδοτ ικέ-ς ‘οργανώσε ις

που εκπροσωπούν τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα (ΣΕΛΠΕ) και τα με
γάλα καταστήματα τροφίμων

(ΣΕΣΜΕ) .

Οι οργανώσεις αυτές υποστηρίζουν

ότι το προτεινόμενο ωράριο είναι εκείνο που ισχύει σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης

(Δυτικής - Ανατολικής),

εξυπηρετεί καλύτερα το

καταναλωτικό κοινό, προσφέρει συνεχές ωράριο εργασίας στους εργαζό
μενους και μάλιστα σε πενθήμερη βάση, θα δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας, θα διευκολύνει το κυκλοφοριακό και θα εξοικονομήσει

.
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ενέργεια.
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2)

'Ολες οι οργανώσεις καταστηματαρχών

( εμπορικών και τροφίμων )

δεν θέλουν το συνεχές ωράριο, γιατί δεν θέλουν να εφαρμοστεί με
την μορφή της μεσημβρινής λειτουργίας, όπως προτείνουν οι εκπρό
σωποι των μεγάλων καταστημάτων.

Μερικοί μάλιστα προτείνουν σαν

εναλλακτική λύση την καθιέρωση τεσσάρων ημερών συνεχούς ωραρίου
με αντεστραμένο όμως το ωράριο της Δευτέρας
το απόγευμα και το πρωί κλειστά ).

(δηλαδή λειτουργία μόνο

Τούτο όμως δημιουργεί ορισμένα

προβλήματα για τα αρτοποιεία, τα καταστήματα τροφίμων και οπωροκηπευτικών.
3) Από τις οργανώσεις των εργαζομένων άλλες ζητούν συνεχές ωράριο
εργασίας για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και άλλες συνεχές για
τέσσερις ημέρες, χωρίς περαιτέρω διεύρυνση της λειτουργίας των
καταστημάτων ( πέραν των· 4 5 και 4 8 ωρών) , χωρίς την καθιέρωση
της μερικής απασχόλησης και της αμοιβής με ωρομίσθιο.
4) Ύ σ τ ε ρ α από τα παραπάνω το Υπουργείο Εργασίας, έκαμε

στις

17 Οκτωβρίου 1986 πρόταση προς το ΚΥΣΥΜ " να μη θιγεί το ήδη ισχύον
ωράριο για να μην έχουμε και άλλες αναταραχές ".
5) Για να υπάρζει νέα πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει
να επαναληφθούν οι διαβουλεύσεις με τις συνδτκαλιστικές οργανώσεις
των εργαζομένων και των καταστηματαρχών.
Για το σκοπό αυτό
;ι
απαιτείται χρόνος τουλάχιστον ενός μηνός.

