
ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ των ενώσεων ΕΒΕ 

Καλλιθέας, Αγίου Δημητρίου, Μενιδίου, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Ά Αθήνας, 

Καισαριανής, Ηλιούπολης 

Στις 28 Μάη στις 11 π.μ., διαδηλώνουμε, στο Σύνταγμα 

Συνάδελφοι επαγγελματίες στην εστίαση και τον επισιτισμό 

Παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες από την κυβέρνηση της ΝΔ για 

στήριξη των επαγγελματιών στην εστίαση, τα μέτρα που τελικά ανακοινώθηκαν αποτελούν ουσιαστικά 

κοροϊδία. Όχι μόνο δεν καλύπτουν τα χρέη και τα προβλήματα που διογκώθηκαν αυτό το τρίμηνο, αλλά 

ούτε και αντισταθμίζουν τις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να 

λειτουργήσουμε στο εξής, αφού τα μέτρα περιορισμού συνεχίζονται για άγνωστο ακόμα διάστημα.  

Πιο συγκεκριμένα: 

-Η τοποθέτηση περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων που ανακοινώθηκε θα εξελιχθεί σε δυσεπίλυτο 

πρόβλημα, αφού πολλοί ίσως να μην καταφέρουν τελικά να επεκτείνουν τους χώρους τους (λόγω 

γειτονικών καταστημάτων, έλλειψης πεζοδρομίων, εισοδων οικοδομής κλπ). Η μείωση των τελών 

τραπεζοκαθισμάτων που αντιπροτείνεται για όσους δεν επεκτείνουν τους ανοιχτούς χώρους που ήδη 

εκμεταλλεύονται, δεν αντικαθιστά καν τη μεγάλη μείωση των πελατών που θα προκύψει. 

-Η μείωση του ΦΠΑ που εξαγγέλθηκε είναι ισχνή, αφορά μόνο τα προϊόντα καφέ και τα μη αλκοολούχα 

ποτά και κυρίως έχει προσωρινό χαρακτήρα. 

-Η μείωση της προκαταβολής φόρου, μέτρο εξαρχής απαράδεκτο, είναι επίσης προσωρινή και επί της 

ουσίας θα κληθούμε και πάλι να πληρώσουμε μεγάλα ποσά, για εισοδήματα που δεν ξέρουμε αν θα 

καταφέρουμε τελικά να αποκτήσουμε. 

-Στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, λίγοι συνάδελφοι 

μπορούν να ενταχθούν λόγω των προϋποθέσεων που θέτει. Ο κ.Σταϊκούρας παραδέχθηκε προχτές κατά 

τη διάρκεια των ανακοινώσεών του, ότι στο μέτρο μέχρι τώρα, έχουν ενταχθεί μόλις 35.000 (!) επιχειρήσεις 

πανελλαδικά, σε σύνολο εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών. 

-Τα υπόλοιπα προγράμματα δανειοδότησης που έχουν εξαγγελθεί και θα αξιοποιήσουν οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, σε συνθήκες περιορισμένων τζίρων, θα αποτελέσουν και πάλι “θηλιά στο λαιμό” για όποιον 

από μας τολμήσει να τα αξιοποιήσει 

Για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση απέδειξε ότι κινείται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ είναι 

πρόθυμη να στηρίξει τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων στην εστίαση, των μεγαλοξενοδόχων, των 

αεροπορικών εταιριών με κάθε είδους διευκόλυνση, αρνείται πεισματικά να ακυρώσει μνημονιακά 

μέτρα και πολιτικές που θα μπορούσαν στην πράξη να ανακουφίσουν τις μικρότερες επιχειρήσεις 

στην εστίαση και τον τουρισμό. Η άρνησή της αυτή δεν είναι τυχαία. Άλλωστε κάποιοι -

αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι- θα κληθούμε και πάλι στο τέλος να πληρώσουμε το 

λογαριασμό των αυξημένων κρατικών δαπανών....  

Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τα μέτρα που αφορούν την προστασία όλων μας από το ενδεχόμενο 

δεύτερου κύματος του κοροναϊού. Μόνο οργή προκαλεί η δυνατότητα που παρέχεται στις 

αεροπορικές εταιρίες να στοιβάζουν τους επιβάτες τον ένα δίπλα στον άλλο, όταν εμείς 

καλούμαστε με τη μεζούρα στο χέρι να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για την επιβίωση.  



Συνάδελφοι, 

Οι συνθήκες στις οποίες καλείται “να ανοίξει” η εστίαση μόνο ευνοϊκές δεν είναι: Τα έξοδα πολλά, ο 

τζίρος περιορισμένος, οι βασικοί πελάτες μας, η λαϊκή οικογένεια, με μειωμένα εισοδήματα, ενώ και το 

πάλαι ποτέ “θαύμα” των τουριστικών αφίξεων μετατράπηκε σε “δούρειο ίππο” για μας και τις 

μικροεπιχειρήσεις μας. Ήδη, χιλιάδες συνάδελφοι αναρωτιούνται αν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις, στο κυνηγητό των φόρων, των τραπεζών, της ΔΕΗ, που περιμένουν με “σηκωμένα τα 

μανίκια’ την επικείμενη άρση της αναστολής των μέτρων. Από κοντά έρχονται και οι νέες φορολογικές 

δηλώσεις, με φορολογία 22% από το πρώτο ευρώ κοκ. Ποιος από εμάς θα καταφέρει να κρατήσει το 

μαγαζί του ανοιχτό, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που τρέχουν και να καλύψει τις ανάγκες της 

οικογένειάς του; 

Για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους μικρούς επαγγελματίας στην εστίαση και στους 

υπόλοιπους κλάδους δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από τη διεκδίκηση. Αρκετά περιμέναμε. Ο μόνος 

δρόμος για να αντιμετωπίσουμε τα αδιέξοδα μας είναι αυτός του συλλογικού αγώνα για πραγματικά μέτρα 

προστασίας αλλά και για κάλυψη των αναγκών μας, των οικογενειών μας.  

Πάρτε τη δική σας θέση στον αγώνα! 

Στις 28 του Μάη στις 11π.μ. κατεβαίνουμε  στο δρόμο, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής 

υγιεινής και προστασίας.  Οι μικροί επαγγελματίες στην εστίαση ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή των 

εργαζομένων γιατί ενωμένοι, πολλαπλασιάζουμε τη δύναμη μας, είμαστε πιο δυνατοί.   

 Απαιτούμε πραγματικά μέτρα προστασίας: 

• Άμεση επανένταξη στο αφορολόγητο όριο (ύψους 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ 

για κάθε παιδί) ξεκινώντας από τις φορολογικές δηλώσεις που θα κατατεθούν άμεσα. Κατάργηση 

του τέλους επιτηδεύματος και της καταβολής του ΕΝΦΙΑ, καταρχήν για τα έτη 2019 και 2020, με 

προοπτική οριστικής κατάργησής τους. Τις κρατικές δαπάνες των 24 δις που λέει η κυβέρνηση ότι 

πήρε, να τις πληρώσουν οι μεγαλοεπιχιερήματίες με αύξηση της φορολογίας για τα μεγάλα 

εισοδήματα 

• Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος για όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού. Αναστολή των ρυθμίσεων 

για οφειλές προς τη ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους  

• Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων, δόσεων και ρυθμίσεων στις τράπεζες, για όλους, 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μέχρι το Σεπτέμβρη. 

• Διαγραφή τόκων, προστίμων και του 30% του χρέους που απομένει σε εφορία και τράπεζες.  

• Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής είσπραξης -κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις 

λογαριασμών- που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί για χρέη μέχρι το τέλος του χρόνου. 

• Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 6 μήνες καθώς και από τα ενοίκια όσων μισθώνουν δημοτικές 

εγκαταστάσεις πχ για κυλικεία σχολείων, δημοτικά αναψυκτήρια κλπ. 

• Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για το διάστημα που διαρκούν τα 

μετρά χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Το κράτος να καλύψει πλήρως τις 

ασφαλιστικές εισφορές, συνταξιοδοτικές και υγείας. 

• Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους που έκλεισαν την επιχείρησή τους χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 


