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ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Την θέση για ελευθεροποίηση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων επαναβεβαίωσε 
σήμερα σε Έκτακτη Συνεδρία του το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα η 
απόφαση του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει τα πιο κάτω: 
 

1. Πλήρης ελευθεροποίηση των ωραρίων για όλα τα καταστήματα περιλαμβανομένων και 
των Γενικών καταστημάτων. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις να ισχύουν σε ολόκληρη τη χώρα. 

2. Οι υπεραγορές να λειτουργούν και τις Κυριακές με δυνατότητα κάποιων ρυθμίσεων σε 
σχέση με τις ώρες λειτουργίας τους. Κατά τις Κυριακές να μην πωλούν προϊόντα 
αρτοποιίας, τσιγάρα και εφημερίδες. 

3. Η 5μερη εβδομάδα εργασίας γίνεται αποδεκτή μόνο στην περίπτωση που όλα τα 
καταστήματα θα λειτουργούν και τις Κυριακές 

 
Με επιστολή που θα αποστείλει αύριο ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης, προς όλους τους 
Βουλευτές τους απευθύνει ύστατη έκκληση να επανεξετάσουν τη θέση τους και να 
προχωρήσουν στην ψήφιση Νόμου που να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία των 
καταστημάτων σε ολόκληρη την Κύπρο, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην αβεβαιότητα που έχει 
προκαλέσει η όλη συζήτηση του θέματος. 
 
Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι τυχόν ψήφιση της πρότασης Νόμου που προνοεί την λειτουργία των 
καταστημάτων τις Κυριακές σε συγκεκριμένες περιοχές, θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου και 
άνισου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων και επαρχιών, συνιστά διάκριση εις βάρος των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις υπόλοιπες πόλεις, θα προκαλέσει πολλά προβλήματα και 
αρνητικές εντυπώσεις στους ξένους περιηγητές που επισκέπτονται τη χώρα μας και στερεί από 
τους Κύπριους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μεγαλύτερη 
άνεση. 
 
Το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι η ψήφιση της πρότασης νόμου για κλείσιμο των καταστημάτων τις 
Κυριακές θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε απολύσεις μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε μια 
ιδιαίτερα δύσκολη και κρίσιμη στιγμή όπου το βασικό ζητούμενο είναι η σταδιακή ανάκαμψη της 
οικονομίας και η μείωση της ανεργίας και καλεί όλους τους Βουλευτές να αναλογιστούν το 
μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουν ψηφίζοντας την σχετική πρόταση νόμου. 
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