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    Με την πανδημία  να συνεχίζεται με ανοδική πορεία  κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 

περιόδου και  να εντείνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της εργασιακής επισφάλειας, λόγω 

κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο υψηλότερος κίνδυνος έκθεσης των επιχειρηματιών και των  

εργαζομένων  στους χώρους εστίασης εξαιτίας της απαιτούμενης φυσικής εγγύτητας κατά την 

εκτέλεση της εργασίας, εντοπίζεται σε κλάδους, όπως η εστίαση.  Σημειωτέον, ότι  οι κλάδοι πολύ 

υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα συνεισφέρουν το 20,1% των συνολικών αμοιβών των εργαζομένων 

και το 25,9% της προστιθέμενης αξίας, όταν τα ίδια ποσοστά στην ΕΕ είναι 16,3% και 17,4%,  

αντίστοιχα. Η απόκλιση αυτή καταδεικνύει τις δυσανάλογες επιπτώσεις που ενδέχεται να 

επιφέρει η υγειονομική κρίση στο συνολικό εισόδημα των πολιτών της χώρας σε σχέση με τους 

υπόλοιπους κατοίκους της ΕΕ και σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, η μείωση του όγκου και 

η επιδείνωση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης καταδεικνύουν εμφατικά τα όρια και 

τους περιορισμούς του αναπτυξιακού υποδείγματος της οικονομίας και το διαχρονικό έλλειμμα 

δέσμευσης της οικονομικής πολιτικής στην προστασία της εργασίας και της επιχειρηματικότητας 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

    Ως γνωστόν,   κατά την καλοκαιρινή περίοδο σημειώθηκαν  μαζικές απολύσεις στον κλάδο  της 

εστίασης καθώς για πολλές επιχειρήσεις έληξε το διάστημα των 45 ημερών στο οποίο 

απαγορεύονταν οι απολύσεις μετά την λήξη της αναστολής συμβάσεων, ενώ με τα νέα μέτρα για 

τα καταστήματα του συγκεκριμένου κλάδου δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο η δυνατότητα 

λειτουργίας τους και η επαναφορά τους σε μία κάποια κανονικότητα, εισπράττοντας αυτό που 

εισπράττει ο κλάδος από κάθε Κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες: αδιαφορία και όχι μόνον. Πρόκειται  

για  μία στρατηγική στοχοποίησης και αφαίμαξης  όλων των δυνάμεων του κλάδου. 

  Ως εκ τούτου, τα προβλήματα της εστίασης έχουν φέρει σε απόγνωση και θυμό τους ανθρώπους 

που απασχολούνται σε αυτή, εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται πλέον αντιμέτωποι με την απειλή 

του αφανισμού λόγω των συνεπειών που έχουν τα μέτρα κατά της πανδημίας, με τον πρόεδρο της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων, κ. Γιώργο Καββαθά να 

τονίζει  την ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου στις 

περιοχές που πλήττονται, ενώ ο ίδιος εκτιμά ότι μετά τα νέα μέτρα θα υπάρξει επιπλέον πτώση 

του τζίρου της τάξεως του 20% , επισημαίνοντας  ότι εφόσον δεν υπάρξει στήριξη προς τους 

επιχειρηματίες το επόμενο διάστημα θα   έρθει καταιγισμός «λουκέτων» και πλείστες  απώλειες 

θέσεων εργασίας. 



    Οι απεγνωσμένοι πλέον  επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι του κλάδου από την πλευρά τους  

προτείνουν το κλείσιμο των καταστημάτων τους, παραθέτοντας  μία σειρά από  δίκαια και εύλογα 

αιτήματα προκειμένου να διεκδικήσουν την αποτροπή του αφανισμού τους, όπως:  την  απαλλαγή 

των επιχειρήσεων του έτους 2020 από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο, τέλη κοινόχρηστων χώρων, 

την ελευθερία για τον χώρο των εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων πέραν των γραμμών που όριζαν 

οι δήμοι μέχρι σήμερα, με παράλληλη τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων χωρίς να μειωθεί 

δραματικά ο αριθμός τους,  παράλληλη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας πέραν της 24.00, 

τον επαναπροσδιορισμό των μέτρων λειτουργίας εσωτερικών χώρων, catering, αιθουσών 

δεξιώσεων γάμων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κλπ., τον επαναπροσδιορισμό των μέτρων 

για τους όρθιους πελάτες, υπογραμμίζοντας την απαίτησή τους για μείωση του ΦΠΑ σε 6% σε 

φαγητό και καφέ μέχρι το Μάιο του 2021, καθώς και μείωση των φορολογικών συντελεστών για 

το φορολογικό έτος 2019 σε όλες τις επιχειρήσεις 10% χωρίς προκαταβολή επόμενου έτους, την 

κατάργηση προκαταβολής φόρου στο 100%,  την ένταξη των προς αναστολή υποχρεώσεων όλων 

των ΔΕΚΟ, την αναστολή πληρωμών των ρυθμίσεων σε όλους τους Ο.Τ.Α. για τους επόμενους 

επτά (7) μήνες χωρίς την προσθήκη προσαυξήσεων, την ενίσχυσή τους  με κεφάλαια 

επανεκκίνησης, τη δανειοδότησή τους από Τράπεζες με 12 μήνη άτοκη αποπληρωμή, με ενίσχυση 

του εκδότη μετά από διαπιστωμένη αδυναμία αποπληρωμής με κριτήριο πότε την εξέδωσε και 

λήξη από το διάστημα 28/2 έως και 2 μήνες μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων, την ένταξή τους 

σε προγράμματα ΕΣΠΑ και στον ΕΟΤ, την καταβολή έκτακτου επιδόματος 800€ ανά κατάστημα και 

όχι ανά ΑΦΜ, μιας και πλήττονται συνεπείς επιχειρηματίες που επέλεξαν να έχουν το ίδιο ΑΦΜ 

σε διαφορετικές δραστηριότητες, την αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος της χρονιάς, 

τη  μείωση 50% στα τραπεζικά έξοδα συναλλαγών, τη θέσπιση ειδικού ταμείου “ανεργίας – 

αποζημίωσης” για τους επαγγελματίες που θα βάλουν οριστικό λουκέτο στις επιχειρήσεις τους 

εξαιτίας του κορωνοϊού, αλλά και για εργαζόμενους που θα χάσουν τη δουλειά τους, την 

επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων και το 20% του μισθού τους  και τέλος στην  

περίπτωση που ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ενταχθεί σε καραντίνα λόγω 

κρούσματος κορωνοϊού,  να ισχύουν αυτόματα τα ευεργετικά μέτρα, που έχουν ληφθεί κατά τη 

διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων,  μέχρι να επέλθει η κανονικότητα.  

Επίσης στα αιτήματά τους περιλαμβάνεται η  πλήρης επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και 

επιδότηση του μισθολογικού κόστους κατά 50%, σύμφωνα με τα πρότυπα Ιταλίας και Γερμανίας, 

νέα ρύθμιση 120 δόσεων με μηδενικά επιτόκια,  κατάργηση του οριζόντιου μέτρου του ωραρίου 



με παράλληλη διάκριση των περιορισμών του ωραρίου με κριτήρια ΚΑΔ, τ.μ. και συνδυασμών 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Σε περίπτωση ανάγκης επιβολής σκληρών περιοριστικών 

μέτρων (τοπικά lock down) παράλληλη επιδότηση ιδιοκτητών και εργαζομένων, μείωση στα 

τιμολόγια της ΔΕΗ με περισσότερες δόσεις στις ρυθμίσεις, προστασία 1ης κατοικίας και θέσπιση 

Δικαιοστασίου ως προσωρινή αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων λόγω απρόοπτης 

μεταβολής των συνθηκών ενόψει της πανδημίας. 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε: 

1) Προτίθεσθε να λάβετε υπόψη τα παραπάνω αιτήματα και να προβείτε στις απαραίτητες 

ενέργειες προς ικανοποίηση αυτών; 

2) Πρόκειται να προβείτε στον επαναπροσδιορισμό των υπαρχόντων οριζόντιων μέτρων, , 

θεσπίζοντας νέα  μέτρα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας; 

3) Με ποιο τρόπο θα δείξετε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για την ενίσχυση και στήριξη αυτού 

του τόσο σημαντικού κλάδου της οικονομίας της Χώρας; 

4) Ποιες θα είναι οι περαιτέρω δεσμεύσεις  της οικονομικής πολιτικής για την  προστασία της 

εργασίας και της αποτελεσματικής  πάταξης της ανεργίας  στον κλάδο των καταστημάτων 

του υγειονομικού ενδιαφέροντος; 
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