
 

 

 

     

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

             τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Επιστρεπτέα προκαταβολή-Εστίαση» 

 

Το φαινόμενο των λουκέτων που ήδη έχει ξεκινήσει να παρατηρείται στον κλάδο της 

εστίασης, αναμένεται να διογκωθεί, καθώς δεν υπάρχει και καμιά ασφαλής ημερομηνία για 

την επαναλειτουργία του κλάδου, ενώ, όπως καταγγέλλουν οι ιδιοκτήτες, τα μέτρα που 

ακούγονται ότι θα συνοδέψουν το άνοιγμα της εστίασης, οπότε και αν γίνει, θα καθιστούν 

αυτοκτονική οικονομικά την λειτουργία της. Μάλιστα, η ανακοίνωση των ποσών που 

δίνονται ως επιστρεπτέα προκαταβολή έφερε οργή στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων 

και ειδικά σε αυτούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης.  

Η Πανελλήνια Πρωτοβουλία Εστίασης, με ανακοίνωσή της, αναφέρει «Η ανακοίνωση των 

ποσών της Επιστρεπτέας 5, μόνο ως κοροϊδία μπορεί να εκληφθεί από τον κλάδο της 

εστίασης που παραμένει κλειστός για 3ο συνεχόμενο μήνα (6 συνολικά) χωρίς να 

ασχολείται κανείς μαζί του σοβαρά και άνευ σχεδιασμού διάσωσης. 

Τα ποσά των 1.000€, 2000€, 4000€ σε επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή 

είναι ελεημοσύνη και ασέβεια για τον κλάδο και τα εξαρτώμενα μέλη του. Χιλιάδες 

συνάδελφοι μας αποκλείστηκαν και πήραν 0 (μηδέν) ενίσχυση. Σταματήστε τα ευχολόγια 

και τις βαρύγδουπες δηλώσεις ότι όλοι πλήττονται. ΔΕΝ πλήττονται όλοι το ίδιο και απλά 

παραμένετε άτολμοι κλείνοντας το μάτι συντεχνιακά και ψηφοθηρικά. 

Ενώ εδώ και δέκα (10) μήνες ο κλάδος καταστρέφεται, εσείς περηφανεύεστε για την 

επιτυχία εικονικών αριθμών. Δεν βλέπετε το τσουνάμι των χιλιάδων λουκέτων και 

απολύσεων ενώ αγνοείται την αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων με τις οποίες μας 

επιβαρύνουν οι δικές σας επιλογές.  

Η Κυβέρνηση μαζί με τους βουλευτές της, καθώς και ο ίδιος ο πρωθυπουργός από την 

πρώτη στιγμή της πανδημίας ζήτησαν να βάλουμε όλοι πλάτη και ο κλάδος έβαλε. Άλλο 
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όμως πλάτη για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και άλλο αφανισμός και εξόντωση 

στα οποία με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγείτε.» 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Πόσες επιχειρήσεις εστίασης υπέβαλαν αίτηση και πόσες έλαβαν 

επιστρεπτέα προκαταβολή; 

2. Ποιες επιπλέον πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να αποτραπούν τα λουκέτα 

σε επιχειρήσεις που θα οδηγήσουν ακολούθως σε εκτίναξη της ανεργίας; 

3. Προβλέπεται διακοπή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για τις 

επιχειρήσεις εστίασης που αποδεδειγμένα έχουν μείωση του τζίρου τους για 

όσο διάστημα υπολειτουργούν ή είναι κλειστές; 

4. Προβλέπεται επιδότηση των επιχειρήσεων εστίασης με αποδεδειγμένη 

μείωση του τζίρου τους και αν ναι, πώς και πότε θα δοθεί αυτή; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




