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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη. 

Προς τον Υπουργό οικονομικών, κ.Χρήστο Σταϊκούρα. 

Θέμα: «Ο τζίρος του κλάδου εστίασης στη διετία 2020-21 έπεσε 1,7 δισ. ευρώ και 

παράλληλα σημειώνεται πτώση κατά 50% στις πωλήσεις των εμπορικών 

καταστημάτων στην Αθήνα κατά την περίοδο των εκπτώσεων.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων στην Αθήνα κατά την περίοδο των 

εκπτώσεων καταγράφουν πτώση κατά 50%. Από την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου 

έως και τώρα η κατάσταση στην κατανάλωση είναι υποτονική. Η σύγκριση γίνεται με 

το 2019 που ήταν έτος κανονικής κυκλοφορίας των πολιτών. Αυτή η σημαντική πτώση 

αφορά τόσο στην έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος από την πλειοψηφία των 

καταναλωτών όσο και στην συρρίκνωση του εισοδήματος από την εκτίναξη των τιμών 

και τον πληθωρισμό. Από τον περασμένο Νοέμβριο ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021 

διαπιστώνεται μια πτώση κατά 20% της κατανάλωσης. Εκεί φαίνεται ότι τα 

υγειονομικά μέτρα σε συνδυασμό με την ακρίβεια που άρχισε να φαίνεται καθαρά, 

δημιούργησαν συνθήκες φρένου στην καταναλωτική δυναμική. Εκ των πραγμάτων 

αποτυπώνεται στις έρευνες ότι δεν υπάρχει καταναλωτική διάθεση καθώς η 

ψυχολογία του κόσμου είναι αναιμική. Δεν υπάρχουν χρήματα αλλά μια περίσκεψη 

και μόνο διαφεντεύει τις οικογένειες, πως θα βγάλουν το μήνα τους. Σε πολλούς 

κλάδους, ιδιαίτερα αυτούς της ένδυσης και της υπόδησης φαίνεται ότι η μείωση της 

κατανάλωσης φθάνει έως και 50%. Αυτό σημαίνει άμεσο κίνδυνο για λουκέτα στις 

μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που στηρίζουν την οικονομία και κυρίως την 

απασχόληση. Οτιδήποτε οδηγεί σε συρρίκνωση της επιχειρηματικής κοινότητας της 

χώρας, είναι σίγουρο ότι προκαλεί μείωση των θέσεων εργασίας και το γεγονός αυτό 

βάζει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Η πίεση που δέχονται η οικονομία και η 

κοινωνία, σαφέστατα μπορεί να επιφέρει πολιτικές εξελίξεις.  

Παράλληλα, στον χώρο της εστίασης έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα καθώς 

ναι μεν η πολιτεία στήριξε τον κλάδο με 2,3 δισ. ευρώ, όμως σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απώλειες στο κύκλο εργασιών κατά την διετία 2020-2021 είναι 

της τάξης των τεσσάρων δισεκατομμυρίων. Άρα η εστίαση έχει επιβαρυνθεί με ένα 

ποσό 1.7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για τον κλάδο και την ιδιαιτερότητα που έχει, 

σημαίνει ότι το ποσό αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αναπληρωθεί. Ο συγκεκριμένος 

κλάδος το τρίμηνο που δούλεψε πλήρως αυτό του Ιουλίου – Αυγούστου – 

Σεπτεμβρίου, απέδωσε μέσω ΦΠΑ περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ στην 
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εθνική οικονομία. Είναι αναγκαίο να στηριχθεί με μέτρα εμπροσθοβαρή που δεν είναι 

όλα κοστοβόρα. Διαπιστώνεται μειωμένος κύκλος εργασιών κατά 50% σε έναν κλάδο 

που απασχολεί σήμερα 320.000 εργαζόμενους. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα αναστολής 

συμβάσεων εργασίας, τα λουκέτα θα αυξάνονται και θα πληθαίνουν με γοργούς 

ρυθμούς. Ήδη έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2.000 λουκέτα στον κλάδο της 

εστίασης, την ίδια ώρα που ένα μεγάλο κομμάτι του έχει τεθεί αυτοβούλως σε 

αναστολή εργασίας διότι δεν είναι βιώσιμη η λειτουργία του. Η συνεχής πίεση του 

κλάδου από τις συνθήκες της πανδημίας έχει μειώσει δραστικά τον κύκλο εργασιών. 

Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα για την εστίαση, το οποίο ουσιαστικά 

ανατροφοδοτείται καθώς πέρα από τα προβλήματα της πανδημίας έχει να 

αντιμετωπίσει και τις πολύ μεγάλες αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια και στις πρώτες 

ύλες. 

Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά, απαιτείται 

από την πολιτεία να μειώσει το συντελεστή ΦΠΑ στο 6% στα βασικά καταναλωτικά 

αγαθά που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ και συνθέτουν το οικογενειακό καλάθι, 

διότι όπως είναι γνωστό η ελληνική οικονομία βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της 

στην εσωτερική κατανάλωση. Είναι φοβερό υπό αυτές τις συνθήκες να προκαλούνται 

τόσο μεγάλες φοροαπαλλαγές – φοροελαφρύνσεις εκ μέρους της κυβέρνησης για τα 

ισχυρότερα κοινωνικά στρώματα και παράλληλα να ρίχνεται τέτοιο τεράστιο μερίδιο 

φόρου πάνω στις πλάτες των μισθωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το να 

φτωχοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι εργαζόμενοι θα προκαλέσει αρνητικό 

αντίκτυπο εθνική οικονομία. Το μεγάλο ερώτημα σήμερα έγκειται πως θα μπορέσουν 

να διατηρηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις διότι ανυπέρβλητο πρόβλημα αποτελούν τα 

πολύ υψηλά κόστη ενέργειας και πρώτων υλών. Η ανάγκη κουρέματος του ιδιωτικού 

χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, αφορά ουσιαστικά σε ολόκληρη την 

Ευρώπη καθώς το 40% των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων 

βρίσκεται σε προ-φτωχευτικό στάδιο. Άρα πρόκειται για ένα πρόβλημα που αγγίζει 

ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και χρειάζεται να το δούμε ως ζήτημα κοινό. Από την 

άλλη πλευρά σε εθνικό επίπεδο συμβαίνει μια σημαντική αύξηση των Αριθμών 

Φορολογικού Μητρώου που έχουν βάρη και δεν μπορούν να τα τακτοποιήσουν. Για 

παράδειγμα η αύξηση των χρεών των επιχειρήσεων προς τον Ε.Φ.Κ.Α. υπολογίζεται 

περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, ένα υπέρογκο ιδιωτικό 

χρέος που έχει πλησιάσει πολύ το δημόσιο. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

- Ποια είναι τα στοχευμένα μέτρα προστασίας για τον κλάδο εστίασης που στη διετία 

2020-21 έχασε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και παράλληλα συνεχίζει να διαπιστώνεται 

πτώση τζίρου απειλώντας την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων; 

- Πως προτίθεστε να ενισχύσετε τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, τα εμπορικά 

καταστήματα ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν βιώσιμα κι ενεργά, να μην βάλουν 

λουκέτο με ό,τι αυτό σημαίνει για τις θέσεις εργασίας; 



- Πότε θα μειώσετε το συντελεστή ΦΠΑ στο 6% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά που 

βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ και συνθέτουν το οικογενειακό καλάθι, ώστε να 

μπορέσει η ελληνική οικογένεια να αντεπεξέλθει στις υπέρογκες δυσκολίες του 

φετινού χειμώνα; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 




