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Click στην ενίσχυση πολυκαταστημάτων – Away από την
επιβίωση αυτοαπασχολούμενων.....

Η απόφαση για τη συνέχιση της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων δημιουργεί τεράστια 
προβλήματα στην πλειοψηφία των μικρών και αυτοαπασχολούμενων εμπόρων. Οι πωλήσεις με τη 
μέθοδο του «click away» δεν είναι απλά εμπαιγμός, αλλά σαφέστατη εξυπηρέτηση των μεγάλων 
αλυσίδων που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τις μεταφορικές που έχουν φρακάρει.

Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες , γιατί δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προάσπιση 
της δημόσιας υγείας. Το lockdown δεν μπορεί να εμφανίζεται ως φάρμακο δια πάσα νόσο. Δεν 
μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο για την ατομική ευθύνη, που πολύ καλά ξέρει ότι την δείξαμε, 
αλλά δεν την αξιοποίησε μήνες τώρα.

Ευθύνες έχει και η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΕΕ που σε συνεδρίασή του στις 9 Δεκέμβρη 
απέρριψε την πρόταση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων να ανοίξουν τα μικρά 
καταστήματα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Την ίδια ώρα, η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μικρών εμπόρων 
υποφέρουμε από το παρατεταμένο lockdown, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες και οι υποδομές για 
όλους για διαδικτυακά καταστήματα (e-shop) και στήριξη λειτουργίας «click away», ενώ 
παραμένουμε αποκλεισμένοι από οποιοδήποτε μέτρο ουσιαστικής στήριξης από το κράτος. Οι 
αναστολές πληρωμών και οι επιστρεπτέες προκαταβολές που λίγοι θα πάρουν, δεν καλύπτουν στο 
ελάχιστο την πτώση του τζίρου, τα έξοδα που παραμένουν στα ύψη, την εφορία που παραμένει ίδια
με πέρυσι.

                                   ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ 

Καλούμε κάθε αυτοαπασχολούμενο του Αγίου Δημητρίου να γίνει μέλος της ένωσης και μαζί 
να παλέψουμε για: 

• Την άμεση ένταξη όλων των επαγγελματιών στο επίδομα ειδικού σκοπού. Την επιστροφή 
στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, από το οικονομικό έτος 2019. Την κατάργηση 
ΕΝΦΙΑ και τέλους επιτηδεύματος. Τη μείωση των έμμεσων φόρων.

• Τη διαγραφή τόκων, προστίμων, 30% των υπόλοιπων χρεών στην εφορία και τις τράπεζες. 
50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους.

• Την επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης α/α για όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα 
περιορισμού, χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

• Την αναστολή των ρυθμίσεων σε τράπεζες, ΔΕΗ, δήμο, μέχρι τον Απρίλη 2021. Φθηνότερο 
τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο, χωρίς χαράτσια που δεν αφορούν την κατανάλωση.

• Την αναστολή κατασχέσεων και την απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. 
Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τους α/α.

• Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 6 μήνες και από τα ενοίκια όσων μισθώνουν 
δημοτικές ή κρατικές εγκαταστάσεις και παραμένουν κλειστοί με κρατική απόφαση.

• Την χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους, χωρίς άλλους 
όρους και προϋποθέσεις.
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