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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα. 
 

Θέμα: «Μέτρα ενίσχυσης κλάδου εστίασης.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Σοβαρά προβλήματα επιβίωσης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι πολυάριθμες επιχειρήσεις εστίασης σε όλη την 

επικράτεια. Οι επιχειρηματίες δικαίως εγείρουν τα εξής ζητήματα: 

 Η επιδότηση των ενοικίων δεν εξασφαλίζει την λειτουργία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων την επαύριο αν δεν 

παραταθούν με νόμο τα μισθωτήρια συμβόλαια που λήγουν, με παράλληλη απαγόρευση εξώσεων για χρέη που 

δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Σημειωτέο ότι παρατηρούνται ήδη εκατοντάδες «λουκέτα» τα 

οποία οφείλονται σε παράλογες απαιτήσεις ιδιοκτητών σχετικά με υπερβολικές αυξήσεις σε εμπορικές μισθώσεις οι 

οποίες βαίνουν προς λήξη. 

 Οι επιστρεπτέες προκαταβολές πρέπει να μετατραπούν σε επιδοτήσεις στήριξης. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες 

εστίασης (κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις) έμειναν εκτός καθεστώτος επιστρεπτέων, είτε γιατί δεν ήθελαν να 

επιβαρυνθούν με ένα ακόμη δάνειο, είτε γιατί έκαναν αίτηση και αποκλείστηκαν. 

 Χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα επιδότησης, με στόχευση ειδικά στην εστίαση. Λ.χ., στη Γερμανία και την Γαλλία έχουν 

επιδοτηθεί οι επιχειρήσεις με βάση τον τζίρο του 2019 και στην Αγγλία οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων λαμβάνουν 

6.000 λίρες στερλίνες μηνιαίως. 

 Επείγει η θέσπιση ενιαίου επιδόματος αναστολής δραστηριότητας για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και 

εργαζομένους ύψους 800 ευρώ μηνιαίως. Ειδικά για τους ιδιοκτήτες, έχουν ως φυσικά πρόσωπα ατομικές ανάγκες 

και πλήττονται εισοδηματικά από την υποχρεωτική αεργία, ως εκ τούτου τους είναι απαραίτητο αυτό το «επίδομα 

επιβίωσης». 

 Χρέη προς το δημόσιο και τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (και οι προσαυξήσεις αυτών) τα οποία 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020 και του α΄ εξαμήνου του 2021 ή αφορούν στη συγκεκριμένη περίοδο 

πρέπει να διαγραφούν ολοκληρωτικά, καθώς για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών του κλάδου δεν 

υφίσταται ως δυνατότητα ούτε η μερική αποπληρωμή. Σημειωτέο ότι, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες εστίασης, 

αρκετοί Δήμοι της χώρας έχουν αποφασίσει να απαλλάξουν επιχειρήσεις από τα προαναφερθέντα τέλη, αλλά το 

Υπουργείο Εσωτερικών ακόμη δεν έχει εγκρίνει τις σχετικές αποφάσεις. 

Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

Πόσα και ποια από τα παραπάνω δίκαια και εύλογα αιτήματα προτίθεστε να ικανοποιήσετε -αν όχι όλα, για ποιους 

συγκεκριμένους λόγους- και πόσο σύντομα; 
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