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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς: α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, και β) Εργασίας, κ. Γιάννη 

Βρούτση. 
 

Θέμα: «Μέτρα ενίσχυσης κλάδου εστίασης και συναφών δραστηριοτήτων.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

35.000 επιχειρήσεις εστίασης, μπαρ, καφέ, κ.λπ. που απασχολούν πάνω από 300.000 εργαζόμενους σε 

όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν ήδη ζήτημα επιβίωσης. Το σταδιακό άνοιγμα από 1.6.2020 -μετά 

δυόμισι μήνες υποχρεωτικής απραγίας- με συσσωρευμένα χρέη και ζημίες και μειωμένη κατά 60% τη 

χωρητικότητα των καταστημάτων λόγω μέτρων ασφαλείας δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. 

Εκτιμήσεις του κλάδου αναφέρουν ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις δει θα ανοίξει στη 1.6 1η Ιουνίου, με 

100.000 θέσεις εργασίας να βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα». 

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, κ. Καββαθάς, «ο κλάδος δεν προέρχεται από μια περίοδο 

ανάπτυξης με συσσωρευμένα αποθεματικά. Αντίθετα, προέρχεται από μια δεκαετή κρίση με τεράστιες 

πληγές … με επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν χρέη -είτε ρυθμισμένα είτε αρύθμιστα- στο δημόσιο, τις 

τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Επιπλέον, αναφορικά με τους 2,5 μήνες που παρέμεινε κλειστός 

ο κλάδος, η εκτίμησή μας είναι μια μικρή επιχείρηση θα έχει συσσωρεύσει επιπλέον δέκα χιλιάδες 

ευρώ υποχρεώσεις, οι οποίες θα είναι ληξιπρόθεσμες, είτε μιλάμε για ενοίκια, είτε για φόρους, είτε 

οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και ΔΕΚΟ … Σε ένα εστιατόριο, το οποίο όταν έκλεισε ήταν ήδη 

φορτωμένο με πρώτες ύλες … όλα αυτά καταστράφηκαν. Η ζημιά κυμαίνεται από χίλια έως και τρεις 

χιλιάδες ευρώ. Επιπλέον, αν κάποιος είχε 10 άτομα προσωπικό, με τον κύκλο εργασιών του 40% που 

θα έχει πλέον … θα χρειάζεται 3 ή 4. Αν πρέπει να πληρώσει δέκα εργαζόμενους αντιλαμβάνεστε ότι 

δεν βγαίνει, αν πάλι θελήσει να απολύσει τους υπόλοιπους, αντιλαμβάνεστε πως θα πρέπει να τους 

αποζημιώσει».  

Το ίδιο δυσοίωνες είναι και οι εκτιμήσεις της ΠΟΕΕΤ, η οποία καταγγέλλει ότι το Υπουργείο Εργασίας 

δεν έχει απαντήσει από τον Δεκέμβριο αν η νέα κλαδική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτική, παρότι 

έχουν προσκομιστεί όσα προβλέπονται από τον νόμο.  Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «έτσι θα 

αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Δε θα επιβιώσουν δηλαδή μόνο οι 

μεγάλες επιχειρήσεις, θα επιβιώσουν και οι μικρές. Και οι συνάδελφοί μας δε θα κανιβαλιστούν με 

400αρια και 500αρια για μισθούς. Είναι η μόνη λύση που βλέπουμε για τον επισιτισμό».  

Τα δάνεια με εγγύηση δημοσίου που προανήγγειλε ως μόνο μέτρο ανακούφισης η Κυβέρνηση είναι 

πρακτικά δώρο-άδωρο, αφού η δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού στο προσεχές διάστημα 

αποκλείεται αυτομάτως για τη μεγάλη μάζα των επαγγελματιών, καθώς οι περισσότεροι είναι ήδη είτε 

υπερχρεωμένοι είτε «μαυρισμένοι» στον Τειρεσία από παλαιότερα δάνεια, ανεξόφλητα αξιόγραφα, 

κλπ. 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.…6350……………………..
Ημερομ. Καταθέσεως…11-5-2020………………………….



Μετά από διάλογο και συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες εστίασης, καφέ, μπαρ, κ.λπ. το 

ΜέΡΑ25 κατέληξε στις εξής προτάσεις: 

1. Πάγωμα και επαναδιαπραγμάτευση των χρεών και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων εστίασης, 

καφέ μπαρ και διασκέδασης στο Δημόσιο, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς τόκους και 

προσαυξήσεις. 

2. Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ ή εθνικούς πόρους των μισθών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε 

εργαζόμενους για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

3. Κατάργηση της προπληρωμής φόρου τουλάχιστον για το 2020. 

4. Διακανονισμό χρεών σε ιδιώτες για να μην ακολουθήσει ντόμινο καταρρεύσεων στην αγορά. 

5. Επιδότηση τέλος Μαΐου για τα πρώτα έξοδα επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, 

αγορές πρώτων υλών προϊόντων καθαρισμού, μασκών, γαντιών κλπ. 

6. Αναστολή είσπραξης και ουσιαστική μείωση δημοτικών τελών και φόρων. 

7. Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα καταστήματα εστίασης και στο 13% για μπαρ και καφέ. 

8. Περαιτέρω μείωση μισθωμάτων, με παράλληλη ουσιαστική παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες 

(χρηματοδότηση, φορολογικές ελαφρύνσεις κ.λπ.) 

9. Ειδική μέριμνα μετά από διάλογο με τους επαγγελματίες για τις εποχικές επιχειρήσεις που είτε 

θα παραμείνουν κλειστές για το 2020, είτε θα ανοίξουν για μικρό χρονικό διάστημα. 

10. Προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό μετά από διάλογο με τους επαγγελματίες και τα κλαδικά 

τους όργανα, με όρους και προϋποθέσεις που θα προκύψουν από αυτόν. 

11. Υπαγωγή των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία ρευστότητας, εθνικά ή  ΕΣΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Πότε θα κηρυχθεί η κλαδική σύμβαση υποχρεωτική; 

2. Ποια από τα 11 μέτρα που σας προτείνουμε προτίθεστε να υιοθετήσετε άμεσα για να ενισχυθεί ο 

κλάδος και να διασφαλισθούν θέσεις εργασίας;  

3. Ποια άλλα μέτρα ισοδύναμα μέτρα εξετάζετε; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 

 

 


