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ΑΝΤΙ -"EDITORIAL" :
Γράφει ο Αρχισυντάκτης του "The SocialistRes Publica Magazine, Άγγελος Γαβρής.

80.000 επιχειρήσεις και
330.000 εργαζόμενοι
πλήττονται σοβαρά.
Φυσικά, ο "Νο1" εχθρός είναι ο κορονοϊός. Μια
Π

πανδημία που στο 2ο της κύμα στη χώρα μας
είναι "σαρωτική", με χιλιάδες κρούσματα την
ημέρα, τριψήφιο αριθμό νεκρών και
διασωληνωμένων . Το ερώτημα είναι βέβαια,
"τί έρχεται μετά". Τι είναι αυτό που περιμένει
την Ελληνική Κοινωνία με την Οικονομία να
φτάνει στα ίδια και χειρότερα επίπεδα με
αυτά πριν 10 έτη- όταν η κυβέρνηση
Καραμανλή παρέδωσε διψήφια ύφεση και 300
δισ, δημόσιο έλλειμμα... Το 2021, το έλλειμμα
είναι 340 δισ(!), η ύφεση στο 13% και οι
αισιόδοξες προβλέψεις για την ανεργία στην

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο άλλωστε, πως
η "Βαριά Βιομηχανία" της Ελλάδας ήταν και
είναι, τα τελευταία 50 χρόνια, ο Τουρισμός και
ο επισιτισμός...
"Στον αέρα" λοιπόν, όπως θα διαβάσετε και
παρακάτω είναι 3/10 επιχειρήσεις του κλάδου
της εστίασης, σύμφωνα με προβλέψεις του
ΓΣΕΒΕΕ.

3 στις 10 επιχειρήσεις θα
βάλουν "λουκέτο" μετά
την λήξη της πανδημίας..
Θα διαβάσετε στην συνέχεια της έρευνας που
έκανε η ομάδα δημοσιογράφων του "The
Socialist- Res Publica Magazine" τόσο τις
ρυθμίσεις της κυβέρνησης για την "σωτηρία"
του κλάδου και της οικονομίας - όσο και το
σχέδιο προτάσεων της αντιπολίτευσης, τόσο
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ όσο και του Κινήματος
Αλλαγής.

Ελλάδα, "δίνουν" ποσοστό 19%...

Θα ακολουθήσουν άρθρα τόσο από τον

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση αγγίζει το

Χρήστο Ασπιώτη, όσο και από ανθρώπους

70% Μ.Ο συνδυαστικά με το 59% του
Καλοκαιριού και το 78,5% του Φθινοπώρου..

συντονιστή των Εργαζομένων του ΚΙΝΑΛ, Κο
"της αγοράς" που θα παρουσιάσουν με τον δικό
τους τρόπο, την κατάσταση στην εστίαση,
ακριβώς όπως την βιώνουν οι ίδιοι και οι
επιχειρήσεις τους.
Αναλυτική συνέντευξη παραχώρησε ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων
στον Επισιτισμό και Τουρισμό, Κος Γιώργος
Χότζογλου στον Άγγελο Γαβρή.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
"Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.."
(ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
"Άδωνις Γεωργιάδης: Δύσκολα θα ανοίξει η

Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία

εστίαση ακόμη και τα Χριστούγεννα - Μας

τους με εντολή δημόσιας αρχής, παρέχεται δυνατότητα

κυβερνά ο ιός"

αναστολής καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον μήνα

Αυτή είναι η φράση-κλειδί σε αυτή την έρευνα: "Μας
κυβερνά ο ιός"
Φράση δια στόματος Υπουργού Ανάπτυξης -Άδωνι
Γεωργιάδη (οn camera)..
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα Μέτρα Στήριξης των
εργαζομένων & των επιχειρήσεων που πλήττονται
από το No2 Lockdown που ανακοινώθηκε σε όλη
την χώρα στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη:

Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω
οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό
επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο
του 2021 και έπειτα

.Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία
τους με εντολή δημόσιας αρχής, δίνεται η δυνατότητα
αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων
φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων
τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται
σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας
ρύθμισης

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την
επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη

.Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους

διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν

τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται η

σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς

δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων

είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού,

ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που είναι

αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή,

πληρωτέες τον μήνα Νοέμβριο, και η αποπληρωμή

υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το

τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις

ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον

ισχύουσας ρύθμισης

Κρατικό Προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις
ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του

Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων

ονομαστικού μισθού. Για τις επιχειρήσεις που

τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα

κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται

ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση

υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων.

Τραπεζών, έως το τέλος του έτους

Για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις
είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα

.Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν

μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να

και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,

διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά δύο μήνες.
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
"Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.."
(ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Συνεχίζουμε με τα μέτρα της κυβέρνησης έτσι

Οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή

όπως ανακοινώθηκαν από τον Κο Σταϊκούρα,

Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο «Αυξημένου

μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού:

Κινδύνου» για τουλάχιστον 14 ημέρες εντός του μηνός
και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη
λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση

:Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την
επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, σε
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία τηλεργασίας. Επεκτείνεται το μέτρο της
υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας προσέλευσης και
αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή του
ωραρίου τους για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα.
Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των
εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης
εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των
τέκνων τους, ανά την επικράτεια. Για τις επιχειρήσεις

που εντάσσονται στο επίπεδο «Επιτήρησης», ισχύει η
προαιρετική μείωση ενοικίου, σύμφωνα με τη
διευρυμένη λίστα ΚΑΔ. Για τους ιδιοκτήτες που
εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους
ανωτέρω εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1/3 της
ζημίας τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Χορηγείται Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Η Επιστρεπτέα

Αντιδράσεις υπήρξαν άμεσα, μετά τις δηλώσεις

Προκαταβολή 4 θα χορηγηθεί, ενισχυμένη, τον μήνα

Σταϊκούρα, από εκπροσώπους των εργαζομένων

Νοέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου -

στην Εστίαση μα και από μαγαζάτορες, τόσο σε

Οκτωβρίου. Επιπλέον, θα χορηγηθεί 5η Επιστρεπτέα

επίπεδο ομοσπονδιών όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Προκαταβολή τον μήνα Δεκέμβριο, με βάση την πτώση

Η εστίαση, προσπαθεί να αντέξει με το take away

τζίρου και του Νοεμβρίου. Και στις 2 καινούργιες

το οποίο, στη Θεσσαλονίκη απαγορεύτηκε με

Επιστρεπτέες Προκαταβολές, το 50% της κάθε

εντολή της κυβέρνησης, για να αρθεί 24 ωρες

ενίσχυσης δεν επιστρέφεται.

αργότερα από την ίδια κυβέρνηση . . .

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: "ΔΑΠΑΝΗΣΤΕ Ο,ΤΙ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ"
Εξετάζοντας πάντα το δυσμενέστερο σενάριο, ο

Σύμφωνα με τον Κο Καβαθά, πρόεδρο ΠΟΕΣΕ, πρέπει

Παναγιώτης Σκουρλέτης, Αλέξης Χαρίτσης, Αλέξης

να γίνουν ακριβώς τα εξής βήματα. βήματα που οι

Τσίπρας, είχαν συζήτηση με στόχο να προκύψουν οι

εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, εξέτασαν και υιοθέτησαν

προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την

στην συνέχεια με δηλώσεις τους:

εστίαση. Ακολουθούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία:
Πέραν της επιδότησης που είναι αναγκαία, σήμερα

Πρώτον, ειδικό πρόγραμμα μη επιστρεπτέας

προκαταβολής με μια ελάχιστη καταβολή ανά
επιχείρηση -στη μικρότερη επιχείρηση- 5.000 ευρώ.

είναι απαραίτητο να υπάρξει ουσιαστική στήριξη του
κόστους εργασίας σε όσους έχουν κλείσει καθολικά,

Δεύτερο, 100% των ασφαλιστικών εισφορών για το

δηλαδή να καλυφθεί 100% το μισθολογικό και

επόμενο εξάμηνο.

ασφαλιστικό κόστος, σε όσες λειτουργούν πληττόμενες
στο 40% το μισθολογικό και στο 100% το ασφαλιστικό

Τρίτον, «τα ενοίκια που είναι τεράστιο κόστος για τις

κόστος.

επιχειρήσεις, γιατί η μείωση 40% μπορεί να βοηθήσει
τον κλάδο αν ισχύσει για ένα εξάμηνο».

Αναφορικά με το κρίσιμο θέμα των ενοικίων, η

πρόταση είναι να ακολουθηθεί κι εδώ αυτό που

Τέταρτο, «οι ρυθμίσεις οφειλών. Θα πρέπει να γίνει για

γίνεται στην Ιταλία, όπου το κράτος επιδοτεί ένα

όλες τις οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη

ποσοστό του ενοικίου, 40%. μα όχι βραχυπρόθεσμα

διάρκεια της πανδημίας».

Ακόμα και το 40% για τον επιχειρηματία που είναι

Πέμπτο, απαλλαγή από τέλη (καταλήψεις

καθολικά κλειστή η επιχείρηση του δεν είναι λύση.

πεζοδρομίων και πλατειών) και δημοτικά τέλη προς
τους ΟΤΑ. «Είναι 5 αιτήματα που ζητάμε από την
κυβέρνηση να μας τα ικανοποιήσει, όχι για να
μπορέσουμε να κερδίσουμε αλλά για να επιβιώσουμε»,

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: "ΕΣΤΙΑΣΗ: 330.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει στοχευμένα και ουσιαστικά

Προτάσεις οι οποίες βρίσκουν σύμφωνους τόσο τους

μέτρα, για τη θεσμοθέτηση των οποίων θα αγωνιστεί μέσα

εργαζόμενους όσο και την πλειονότητα των

και έξω από τη Βουλή:

επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην
εστίαση.

Συγκεκριμένα

Σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής:

Ειδικό πρόγραμμα 1 δις ευρώ για τη στήριξη του κλάδου και

Για μία ακόμη φορά, τα μέτρα της κυβέρνησης για τη

επιστροφή μόνο του 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής

στήριξη των 80.000 επιχειρηματιών και των 330.000

για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

εργαζομένων στην εστίαση και των οικογενειών τους
αποδεικνύονται ανεπαρκή. Το χειρότερο είναι πως η

Επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών των

ΝΔ ουσιαστικά τους στοχοποιεί και τους αφήνει στην

εργαζομένων για 6 μήνες, όταν ανοίξουν οι επιχειρήσεις

τύχη τους

Επιδότηση ενοικίου 40% από το κράτος για ένα εξάμηνο

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με
εκπροσώπους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία

Μεταφορά όλων των υποχρεώσεων προς Δημόσιο,

Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων η Πρόεδρος,

ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες στις 30.4.2021

Φώφη Γεννηματά, αυτό συμβαίνει για δεύτερη φορά
μέσα στη χρονιά.

Μείωση των δημοτικών τελών (π.χ. για τραπεζοκαθίσματα)
Το Κίνημα Αλλαγής, δημοσίευσε σχετικό Video στο
Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Youtube σχετικά με την κατάσταση στην εστίαση,
μπορείτε να το δείτε Ε Δ Ω:

Αλλαγή της απόφασης της κυβέρνησης που απαγορεύει στα
εστιατόρια στις περιοχές με lockdown το takeaway μα
το επιτρέπει στα σούπερ μάρκετ, δημιουργώντας αθέμιτο
ανταγωνισμό.

ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ

1 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

2 ΜΟΙΡΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΤΑΣΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ -ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

4 ΤΟΥΡΑΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
- ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

5 ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
Συντονιστής Οργανώσεων Εργαζομένων του Κινήματος Αλλαγής

Τα προβλήματα της πανδημίας απαιτούν περισσότερη Πολιτική!
Έλεγε ο Γιώργος Γεννηματάς ότι «Πολιτική είναι τα

Ο κορωνοϊός αφέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος στον

προβλήματα των ανθρώπων».

συνωστισμό των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στο
επιπόλαιο άνοιγμα του τουρισμού και στους

Η συγκυρία της πανδημίας ανέδειξε την ανάγκη για

μηδενικούς ελέγχους στα σύνορα, στις παράλογες

περισσότερη Πολιτική, ακριβώς γιατί αναδύθηκαν

πληρότητες σε πλοία και αεροπλάνα, στις εκκλησίες,

ταυτόχρονα και απότομα πολλά προβλήματα που

στις γεμάτες σχολικές τάξεις, στις φοιτητουπόλεις που

απαιτούν άμεση παρέμβαση και ρύθμιση

γέμισαν με κόσμο ενώ θα μπορούσε πολύ νωρίτερα να
ανακοινωθεί η υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα

Η εστίαση υπήρξε το εύκολο θύμα της υγειονομικής

πανεπιστήμια.

κρίσης.Και ενώ το πρώτο lockdown της άνοιξης μάς
έδειξε το τεράστιο μέγεθος της ζημιάς που επιφέρει η

Από τα τέλη Μαΐου και μετά, η ιχνηλάτηση των

κλειστή εστίαση στο ΑΕΠ της χώρας, στο

περιστατικών υπήρξε χαλαρή, δεν ενεργοποιήθηκαν

μεσοδιάστημα δε λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα ώστε

έγκαιρα τα κινητά κλιμάκια της πρωτοβάθμιας

να μη χρειαστεί να ξαναφτάσουμε σε δεύτερο κλείσιμο

φροντίδας, τα προληπτικά και δειγματοληπτικά τεστ

και μάλιστα από τόσο νωρίς, πολύ πριν έρθουν οι

άργησαν πολύ, ενώ παραμένουμε ουραγοί στην

χαμηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Η ηγεσία της

Ευρώπη σε τεστ ανά αναλογία πληθυσμού χωρίς

χώρας βαρύνεται με την ευθύνη της εικόνας

μάλιστα κανένα μέτρο για τη διατίμηση του κόστους

χαλάρωσης και εφησυχασμού που η ίδια καλλιέργησε.

τους. Και σαν κερασάκι στην τούρτα της κυβερνητικής
αποτυχίας, ήρθε η συνειδητοποίηση πως όλο αυτό το

Ποιος επιχειρηματίας με κλειστό το μαγαζί του και

διάστημα -σε αντίθεση με τις εξαγγελίες και τα

ποιος εργαζόμενος χωρίς εισοδήματα μπορεί σήμερα

χειροκροτήματα της πρώτης περιόδου- έγινε ελάχιστη

να ξεχάσει τις πανηγυρικές δηλώσεις του

πρόοδος στην αναγκαία ενίσχυση του Εθνικού

Πρωθυπουργού στις αρχές του καλοκαιριού ότι «στην

Συστήματος Υγείας με κλίνες ΜΕΘ και εξειδικευμένο

Ελλάδα νικήσαμε τον κορωνοϊό»;

προσωπικό που θα τις λειτουργεί.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
Συντονιστής Οργανώσεων Εργαζομένων του Κινήματος Αλλαγής

Τα προβλήματα της πανδημίας απαιτούν περισσότερη Πολιτική!
Ως συνέπεια, το κλείσιμο της εστίασης ήρθε ως η πρώτη εύκολη

Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, το διαθέσιμο ποσό

λύση όταν η καμπύλη των κρουσμάτων μοιραία εμφάνισε αυξητική

των 1,7 δις δεν επαρκεί για όλους (επιχειρήσεις/

τάση.

επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενους/επιστήμονες).
Ποιος θα πρωτοπάρει; Τι ποσό ξεμένει για τον καθένα;

Όμως, είναι έτσι δομημένη η παραγωγική δραστηριότητα της

Και πότε θα το πάρει αν το πάρει;Η Κυβέρνηση

χώρας μας που ο κλάδος της εστίασης παίζει καταλυτικό ρόλο στο

εξήγγειλε αναστολή πληρωμής των δόσεων οφειλών

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, πολύ μεγαλύτερο από τις

μόνο για τον Νοέμβριο, μόνο για έναν μήνα. Τρέχουν

περισσότερες άλλες χώρες.

οι υποχρεώσεις των πολιτών για ΕΝΦΙΑ, φόρο
εισοδήματος, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, ενοίκια,

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η πανδημία έχει

τέλη κυκλοφορίας (τι παράδοξο ενώ δεν

οδηγήσει το ΑΕΠ της χώρας μας σε μείωση κατά 15,2% στο δεύτερο

κυκλοφορούμε!). Και έρχονται και πλειστηριασμοί

τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του

υπέρ των funds που ελέγχουν τις τράπεζες και τα

προηγούμενου έτους. Από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020

κόκκινα δάνεια. Και ενεργοποιήθηκε και νέος

έχασαν τη δουλειά τους 180.000 άνθρωποι, ενώ τον Αύγουστο του

Πτωχευτικός Κώδικας.

2020 εργάστηκαν 100.000 άνθρωποι λιγότεροι σε σχέση με τον
ίδιο μήνα πέρσι. Πρόκειται για αριθμούς που θυμίζουν την

Χρειάζονται εδώ και τώρα μέτρα εμπροσθοβαρή

ύφεση και τη μετέπειτα πτώχευση στην οποία οδήγησε τη

για να σταθεί όρθια η πραγματική οικονομία της

χώρα το 2009 ο Κώστας Καραμανλής.

χώρας:-να αυξηθεί το πρόγραμμα επιστρεπτέας

προκαταβολής στα 4 δις ευρώ με παράλληλη μείωση
Κι όμως, παρά το γεγονός πως η οικονομία έχει μπει στο

κατά 50% στο επιστρεπτέο ποσό,-να καλυφθούν κατά

ψυγείο, η Κυβέρνηση μοιάζει να μην έχει αντιληφθεί το

100% οι ασφαλιστικές εισφορές για τις πληττόμενες

μέγεθος του προβλήματος. Ενδιαφέρθηκε ελάχιστα να

επιχειρήσεις, με την υποχρέωση να διατηρήσουν την

απορροφήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για να στηρίξει την κοινωνία

απασχόληση, τα δικαιώματα και τις υπάρχουσες

που πλήττεται· από το Πρόγραμμα SURE απορροφήσαμε πολύ

συμβάσεις όλων των εργαζόμενων,-να επιδοτηθούν

λιγότερα ποσά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ίσο πληθυσμό και

κατά 40% τα ενοίκια επαγγελματικής στέγης για 6

μικρότερα προβλήματα ανεργίας από εμάς (Ελλάδα 2,7 δις ευρώ -

μήνες,-να παγώσουν ο πτωχευτικός νόμος και οι

Πορτογαλία 5,9 δις ευρώ - Βέλγιο 7,8 δις ευρώ). Είτε από

πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας, -να καταβληθεί

ιδεοληψία, είτε από ανικανότητα, παραμένουν ανεπαρκή τα μέτρα

το Δώρο Χριστουγέννων για όλους, με επιδότηση από

στήριξης που ανακοινώνει η Κυβέρνηση για την αγορά, τις

το κράτος και με βάση τον ονομαστικό μισθό,-να

επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους που

ενισχυθούν όλοι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
Συντονιστής Οργανώσεων Εργαζομένων του Κινήματος Αλλαγής

Τα προβλήματα της πανδημίας απαιτούν περισσότερη Πολιτική!
Οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι βιώσιμες, να ανασταλούν για 6 μήνες οι υποχρεώσεις και να γίνει και

Να σημειωθεί ότι η περιβόητη Έκθεση Πισσαρίδη προαναγγέλλει

κούρεμα όπου απαιτείται. Και βεβαίως οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε αναστολή δεν μπορούν να

και τη μείωση των αποζημιώσεων απόλυσης, γεγονός που θα

ζουν με τα 534 ευρώ. Τα 800 ευρώ που λέει η Κυβέρνηση δεν ισχύουν. Είναι 640 ευρώ στην

διευκολύνει τον εκβιασμό αυτόν υπέρ του εργοδότη.

πραγματικότητα για τον Νοέμβριο. Πρέπει να επιδοτηθεί το 100% του μισθού τους με όριο τα 1.000

Ας προστεθεί, επίσης, ότι στους πρώτους της μήνες η Κυβέρνηση

ευρώ. Αυτό το πλαίσιο προτάσεων το έχει καταθέσει με απόλυτη τεκμηρίωση και κοστολόγηση το

φρόντισε άρον άρον να καταργήσει την υποχρεωτικότητα και την

Κίνημα Αλλαγής στη Βουλή και το επαναλαμβάνει διαρκώς προς την Κυβέρνηση, πιστό στη

καθολική εφαρμογή των Κλαδικών Συμβάσεων. Το Υπουργείο

στρατηγική του για ουσιαστική και χρήσιμη για τους πολίτες αντιπολίτευση. Όσο νωρίτερα

Εργασίας αρνείται να κηρύξει υποχρεωτική τη Συλλογική

υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές η Κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο για τη χώρα και τους πολίτες

Σύμβαση των εργαζομένων στον επισιτισμό, κι ας είναι οι

της.Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν που στο διάγγελμά του κατέρριψε την

«ντελιβαράδες» που αναλαμβάνουν το υγειονομικό ρίσκο αλλά

επιχειρηματολογία των ακραίων του κόμματος του που λένε ότι «δεν έχουμε λεφτά για όλα αυτά

και το μεγάλο φορτίο της εστίασης μέσα στην πανδημική

που προτείνετε». Είπε ότι έχουμε απόθεμα 37 δις, που δημιουργήθηκε από την υπερφορολόγηση

κρίση.Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα όπου το 72% των

των πολιτών από την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, καθώς και 16 δις από τον υπερδανεισμό της

εργαζομένων λαμβάνει κάτω από 1.000 ευρώ, οι 3 στους 10 από

παρούσας Κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα. Αν δεν επιστραφεί τώρα στον ελληνικό λαό ένα

όσους εργάζονται λαμβάνουν αποδοχές μικρότερες από τον

σημαντικό τμήμα αυτού του αποθέματος, πότε θα χρησιμοποιηθεί;

κατώτατο μισθό, μόνο στο πρώτο lockdown ο μέσος μισθός
μειώθηκε κατά 10% και με το Πρόγραμμα Συν-Εργασία έχει

Και μέσα σε όλα αυτά, εν μέσω καραντίνας, η Κυβέρνηση βρίσκει ότι είναι η καλύτερη στιγμή να

γενικευθεί η εκ περιτροπής εργασία που σημαίνει μισός μισθός-

φέρει προσεχώς το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στα Εργασιακά. Αυτά που διαρρέει η Κυβέρνηση

μισή δουλειά. Οδηγούμαστε σε μια κοινωνία με εργαζόμενους

είναι εφιαλτικά. Θεσμοθετούν το ωράριο-λάστιχο. Με «συμφωνία», λένε, εργοδότη-εργαζόμενου

πλήρους απασχόλησης που είναι επίσημα φτωχοί και δεν

(δηλαδή του ισχυρού και του ανίσχυρου) θα μπορεί ένας εργαζόμενος νόμιμα να δουλεύει σήμερα 10

μπορούν καν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

ή 12 ώρες και αύριο -έχει ο Θεός- να παίρνει ρεπό ή άδειες. Αυτό γιατί γίνεται; Για να διευκολυνθούν
οι εργοδότες να μην πληρώνουν υπερωρίες, που ως τώρα είχαν έξτρα κόστος (και συνεχίζουν να
έχουν στον πολιτισμένο κόσμο). Μέχρι τώρα για να συμβεί αλλαγή ωραρίου απαιτούνταν
συλλογική συμφωνία με το συνδικάτο και συλλογική σύμβαση. Τώρα πια το ζήτημα για τον
εργοδότη θα μπορεί να λύνεται εύκολα με ατομική συμφωνία με τον εργαζόμενο. Ξέρει κανείς
κανέναν εργαζόμενο σε αυτές τις συνθήκες που δε θα συμφωνήσει υπό την απειλή της απόλυσης
όταν βρεθεί μόνος απέναντι στον εργοδότη; Δημιουργείται ένα εφιαλτικό τοπίο, που θα γυρίσει το
Εργατικό Δίκαιο στην Ελλάδα σε πρωτόγονες καταστάσεις.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
Συντονιστής Οργανώσεων Εργαζομένων του Κινήματος Αλλαγής

Τα προβλήματα της πανδημίας απαιτούν περισσότερη Πολιτική!
Οι ανισότητες διευρύνονται.
Όπως συμβαίνει πάντα, έτσι και σε αυτή την κρίση, κάποιοι θα
φτωχύνουν και κάποιοι θα πλουτίσουν.

Αυτή η μετάβαση δε θα γίνει χωρίς κόστος. Το «αόρατο χέρι της
αγοράς» δε θα λύσει αυτόματα τα προβλήματα.

Άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, θα κλείσουν το μαγαζί τους, θα
χάσουν τα εισοδήματά τους, δε θα μπορούν να ζήσουν την οικογένειά

Απαιτείται, επομένως, προστασία και παραγωγή πολιτικής:

τους. Και άλλοι άνθρωποι που έχουν χρήματα θα βρουν ευκαιρία σε

ενέσεις ρευστότητας στην αγορά, χαμηλότοκα δάνεια στις

αυτές τις συνθήκες αγοράς να αγοράσουν τα πάντα.Συχνά αναφέρεται

επιχειρήσεις, δεσμεύσεις για διατήρηση των θέσεων εργασίας,

-και ορθά κατά τη γνώμη μου- πως το μοντέλο ανάπτυξης της

επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέες θέσεις εργασίας,

ελληνικής οικονομίας είναι στρεβλό και πρέπει να αλλάξει, καθώς

προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

μεταξύ άλλων βασίζεται μονοδιάστατα στον τουρισμό και στην
εστίαση.
Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να παρέμβουν τόσο με κριτική

Όμως, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με μαγικό ραβδί από τη μια μέρα
στην άλλη. Απ' την άλλη, η πανδημία θα αυξήσει κι άλλο τα κόκκινα
δάνεια και το ήδη διογκωμένο ιδιωτικό χρέος που υπάρχει στις
τράπεζες.

Στην εξέλιξη αυτής της κρίσης (που επιταχύνει τις ούτως ή άλλως
επερχόμενες αλλαγές που φέρνουν στην αγορά εργασίας η τεχνολογία,
η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη) πολλοί εργαζόμενοι,
επαγγελματίες ή επιχειρηματίες θα πρέπει να αναζητήσουν
εισοδήματα σε διαφορετικούς κλάδους από αυτούς στους οποίους
δραστηριοποιούνται σήμερα.

όσο και με προτάσεις, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος και
να υπάρξει προστασία των πολιτών και της κοινωνίας.

ΝΙΚΟΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ
Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Κινήματος Αλλαγής- Επιχειρηματίας

"Εστίαση, ώρα μηδέν"
Το πρώτο κύμα του COVID-19 στην Ελλάδα τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο

Αιτούμαστε:

είχε ως αποτέλεσμα τα καταστήματα Εστίασης να παραμείνουν κλειστά και να
αναστείλουν τη λειτουργία τους για σχεδόν 3 μήνες.

-Επιδότηση στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και
εργαζόμενου για το επόμενο εξάμηνο.

Δεχθήκαμε το πρώτο πλήγμα στις επιχειρήσεις μας κι αρκετοί συνάδελφοι
μας που βρίσκονταν σε οριακό σημείο λόγω της αναδουλειάς ξεγυμνώθηκαν

-Επιδότηση στο 100% του ενοικίου μας για όσο χρονικό διάστημα

εντελώς.

παραμένουμε κλειστοί με κρατική εντολή και στο 60% όταν θα είμαστε
ανοιχτοί και λειτουργούμε με περιορισμούς αποστάσεων για το επόμενο

Μην λησμονούμε ότι προερχόμαστε από μια 10ετή Οικονομική κρίση και τρία

εξάμηνο.

σκληρά μνημόνια με θυσίες των συμπολιτών μας. Το κράτος στάθηκε στο
πλευρό των εργαζομένων και πολύ ορθά έπραξε αλλά άφησε απροστάτευτους

-Απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη για το επόμενο εξάμηνο. -Μεταφορά

τους επιχειρηματίες της εστίασης.

όλων των υποχρεώσεων προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις
τράπεζες στις 30/04/2021

Τα ψίχουλα που μοίρασε και η έκπτωση στα ενοίκια δεν ήταν αρκετά για να
δώσει χείρα βοηθείας. Η χαριστική βολή δίνεται σήμερα όπου η κυβέρνηση

-Οι εταιρίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων να μειώσουν

επιβάλει νέο LOCK DOWN και οι επιχειρήσεις εστίασης μετά από 4-5 μήνες

τουλάχιστον κατά το ήμισυ τις αμοιβές τους για τη λειτουργία μουσικής

λειτουργίας με περιορισμούς καλούνται και πάλι να κατεβάσουν ρολά.

στα καταστήματα.

Δυστυχώς ξεκινάει ο αγώνας επιβίωσης με μοναδικό στόχο να διατηρήσουμε

-Η έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ να δοθεί σε όλους τους εταίρους των

τις επιχειρήσεις μας και να μην πάνε στράφι οι θυσίες μας και τα χρήματα της

ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ όταν είναι περισσότεροι του ενός κι όχι μόνο στην ίδια

επένδυσης που κάναμε μέσα στη κρίση. Τώρα λοιπόν χρειάζονται γενναίες

την εταιρία όπως προβλέπεται σήμερα.

προτάσεις κι η κυβέρνηση οφείλει να σταθεί στην ίδια όχθη του ποταμού με
όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της εστίασης.

-Ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης του κλάδου με μη επιστρεπτέα
προκαταβολή με ένα ελάχιστο ποσό εφάπαξ που θα κυμαίνεται στα
5.000 ευρώ.

"Εστίαση"...

ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Επιχειρηματίας -Μελος ΔΣ Οικονομικου Επιμελητηριου Ελλαδος
Υποψηφιος διδακτορας Παντειου Πανεπιστημίου

Περι.. Εστίασης
Η Εστίαση οφείλει να οργανωθεί σε ένα μεγάλο ενιαίο συνδικάτο

Με τον όρο εστίαση τί εννοούμε;

εκ νέου! Καλώς ή κακώς οι παλιές γενιές δεν παρέδωσαν σωστά τη

Κάποιοι εύκολα την κατακρίνουν και εννοούν κάποιο μπαράκι στο οποίο ο
μαγαζάτορας δεν τηρεί τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και λένε με
μεγάλη ευκολία :"Έλα μωρέ κλείσε την εστίαση μέχρι το Μάρτιο! Και τί
έγινε;"

νέο άνθρωπο που έχει επενδύσει σε αυτό το χώρο και έχει κάνει

Δεν είναι έτσι. Η εστίαση έχει μία πολυκλαδικότητα, κρύβει μέσα της από
το εστιατόριο μέχρι το καφέ της γειτονιάς, κρύβει μέσα της και το
νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ,πολυχώρους ,το μπουγατσάδικο της
γειτονιάς , τη μικρή επιχείρηση κουζίνας που φτιάχνει μαγειρευτό
φαγητό... Είναι πάρα πολλές χιλιάδες οι επιχειρήσεις, είναι πάρα πολλές
χιλιάδες οι εργαζόμενοι, δεν μπορείς λοιπόν με ένα "κλείστο μωρέ" να
πετάς στον κάλαθο των αχρήστων έναν τέτοιο μεγάλο κλάδο!
Πρέπει να σοβαρευτούμε και να δώσουμε μέτρα άμεσα αισθητά για να
μπορεί να λειτουργήσει η εστίαση! Λόγω της πολυκλαδικότητας της
εστίαςη προκύπτει και ένα μεγάλο μειονέκτημα: Δεν μπορεί να
εξωτερικευτει ομοιογενώς, δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί ομοιογενώς, έτσι
λοιπον , πολλές φορές, " μαζί με τα ξερά, καίγονται και τα χλωρά.."

σκυτάλη. Δεν μπορεί να χωρέσει μέσα το νέο επιχειρηματία , το
μία καινούργια επιχείρηση.
Λοιπόν ότι πέρα από την αυτοοργάνωση με νέους τρόπους οφείλουμε
και πρέπει και το ίδιο το κράτος θα βοηθήσει τον κλάδο της εστίασης
κάνοντας 3- 4 απλά βήματα:
-Είναι απαράδεκτο πρώτα από όλα να ανοίγεις για 15 μέρες και μετά
να κλείνεις ξανά την επιχείρησή σου: Για να μπορέσω εγώ να
προμηθευτώ πρώτες ύλες για ένα κατάστημα, να το ξανάφορτώσω με
μαναβική ,με κρέατα με όλα αυτά που είναι αναγκαία ενώ
ταυτόχρονα δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα πουλήσω, θα χαλάσω ένα
μεγάλο ποσό! Δεν μπορεί μετά από 15 μέρες να χρειαστεί να με
κλείσει και πάλι το κράτος! Οι επιχειρηματίες δεν θα μπουν σε
διαδικασία ! Μάλιστα, αν ισχύσουν οι φήμες που θέλουν να ανοίγει
και να κλείνει η εστίασης σαν ακορντεόν, καλύτερα να μείνει κλειστεί
για τρεις μήνες και όταν θα ανοίξει να ανοίξει και να μην ξανακλείσει!
-Και όταν θα ανοίξει, οφείλει να έχει τουλάχιστον για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα από το κράτος την προστασία του ενοικίου της, να
παραμείνει το ενοίκιο για έξι μήνες και πάνω σταθερά στο 60% ώστε
να μπορέσει να δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις.
-Επίσης δεν οφελούν τα κρατικά δάνεια αλλά οι ελαφρύνσεις και
οι μεταθέσεις των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Ελάφρυνση!
Όχι απλή μετάθεση!

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥΡΑΛΗΣ
- Υπ. Διδάκτορας στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου ΠειραιάΜέλος Κεντρικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας- Μέλος ΚΠΕ
Κινήματος Αλλαγής

"Εστίαση, ο "μεγάλος χαμένος" της πανδημίας

Ο κλάδος της εστίασης είναι με βεβαιότητα ο μεγάλος χαμένος της κρίσης
που έφερε η πανδημία του covid-19 στην Ελλάδα.
Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε με την πανδημία να βρίσκεται σε
έξαρση, η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και η προστασία της
δημόσιας υγείας έχουν άμεση προτεραιότητα. Είναι λοιπόν, προφανές και
αυτονόητο πως σε συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης τα
επαγγέλματα και οι κλάδοι που βασίζουν τη λειτουργία τους στην
καθημερινότητα των πολιτών υπό όρους κανονικότητας και στην
κοινωνικοποίηση και τη διασκέδαση σίγουρα θα πληγούν.
Παρά το άνοιγμα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά
την άρση του lockdown, η πανδημία και ο φόβος, τα απανωτά
περιοριστικά μέτρα, η έλλειψη τουριστικού ρεύματος και η μείωση των
εισοδημάτων, οδήγησε σε κατακόρυφη μείωση του τζίρου στον κλάδο.
Συνυπολογίζοντας το νέο lockdown που επιβλήθηκε στις αρχές
Νοεμβρίου, η μείωση αυτή προβλέπεται να φτάσει στο 60% μέχρι το
τέλος του χρόνου, γεγονός που θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στο
κλείσιμο.

Οι αναστολές πληρωμών, το επίδομα στους εργαζόμενους και οι
εκπτώσεις ενοικίων είναι τουλάχιστον ανεπαρκή μέτρα στήριξης,
όταν ολες οι συνήθεις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης τρέχουν
χωρίς να υπάρχει τζίρος.
Η εστίαση, παρά την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης για να
καλυφθούν τα έξοδα επαναλειτουργίας και να αντιμετωπιστούν τα
συσσωρευμένα χρέη, ουσιαστικά δεν είχε πρόσβαση σε
χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των τραπεζών (ΤΕΠΙΧ,
Εγγυοδοσία κ.α.), καθώς στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι
επιχειρήσεις είναι μικρές και πολύ μικρές και δεν πληρούν τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά και η επιστρεπτέα προκαταβολή
είναι επί της ουσίας ένα χαμηλότοκο δάνειο που αργά η γρήγορα
θα κληθούν να αποπληρώσουν μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας.
Τέλος, το κράτος δεν έλαβε καμία μέριμνα για τους επιχειρηματίες
του κλάδου, ως φυσικά πρόσωπα, ενώ πολλοί από αυτούς
βιοπορίζονται από αυτή τη δραστηριότητα.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥΡΑΛΗΣ
- Υπ. Διδάκτορας στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου ΠειραιάΜέλος Κεντρικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας- Μέλος ΚΠΕ
Κινήματος Αλλαγής

"Εστίαση, ο "μεγάλος χαμένος" της πανδημίας
Το χειρότερο είναι πως, η κυβέρνηση επιχείρησε να αποποιηθεί τις
ευθύνες της για τους λάθος χειρισμούς και την ολογορία όλο το
προηγούμενο διάστημα έως τον Νοέμβριο, κρυπτόμενη πίσω από την
«ατομική ευθύνη» των πολιτών και στοχοποιώντας κοινωνικές ομάδες και
επαγγελματικούς κλάδους. Η εστίαση, μαζί με τους νέους, αποτέλεσε το
κύριο εξιλαστήριο θύμα της κυβερνητικής προπαγάνδας. Η εστίαση
στοχοποιήθηκε, λοιδορήθηκε, δυσφημίστηκε, ενώ παράλληλα η
κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα μέτρο για να αντιμετωπίσει καθημερινά
φαινόμενα και εστίες υπερμετάδοσης του ιού (ΜΜΜ, σχολεία, εκκλησίες,
πύλες εισόδου τουριστικών ροών κ.α.).
Η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να δείχνει πως δεν έχει κανένα
ουσιαστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Το δεύτερο
lockdown επιβλήθηκε αφενός για να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας,
και αφετέρου, αν λάβουμε υπόψη το χρόνο και την καθολικότητα
επιβολής, για να μπορέσει να ανοίξει η οικονομική δραστηριότητα για τις
γιορτές των Χριστουγέννων και να κινηθεί η αγορά. Επιπλέον, οι
κυβερνητικές διαρροές για τη σταδιακή επανεκκίνηση, με στρατηγική
«ακορντεόν», δηλαδή άνοιγμα - κλείσιμο της οικονομίας για συγκεκριμένα
διαστήματα, αποτελούν εφιαλτικά σενάρια για το άμεσο αλλά και
μακροπρόθεσμο μέλλον της εστίασης. Η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός
τέτοιου σεναρίου, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια μέτρων στήριξης και
προστασίας του κλάδου θα δώσουν τη χαριστική βολή στην εστίαση,
καθώς θα ακολουθήσουν πολλά λουκέτα επιχειρήσεων και ένα νέο κύμα
ανέργων.

Σήμερα στο χώρο της εστίασης λειτουργούν κοντά στις 80.000
επιχειρήσεις και απασχολούνται περίπου 330.000 εργαζόμενοι.
Συνολικά όμως, ο κλάδος επηρεάζει κοντά στο 1 εκατ. θέσεις
εργασίας, από τον πρωτογενή τομέα ως τη βιομηχανία και τις
υπηρεσίες.
Μια κατάρρευση λοιπόν του κλάδου θα έχει τεράστιες αρνητικές
συνέπειες στην ελληνική οικονομία.
Το κράτος πρέπει να αφουγκραστεί την κραυγή αγωνίας των
επαγγελματιών του κλάδου, να σταματήσει να αδιαφορεί και να
πάρει άμεσα, αποτελεσματικά μέτρα !!

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας στον χώρο της Εστίασης

"Δύσκολη εως ακατόρθωτη η "επιστροφή στην κανονικότητα" για πολλές επιχειρήσεις του κλάδου"
Ο κλάδος της εστίασης είχε αποδειχθεί πιο ανθεκτικός στη
χρηματοπιστωτική κρίση της δεκαετίας 2010 -2020 σε σύγκριση με άλλους
τομείς
της οικονομίας και κατάφερε να αποτελέσει το πιο ζωντανό κύτταρο της
ελληνικής
οικονομίας και το μεγαλύτερο εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας
απορροφώντας
ταυτόχρονα παράλογες αυξήσεις σε φόρους ( φπα, προκαταβολή φόρου ,
ειδικός
φόρος κατανάλωσης καφέ κ.α. )

Η επίδραση της πανδημίας θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τον

Σήμερα όμως δυστυχώς είναι ο κλάδος
που χτυπήθηκε περισσότερο από όλους στην οικονομική και κοινωνική κρίση
που προκλήθηκε από την εξάπλωση της υγειονομικής κρίσης του covid-19 και
τα χτυπήματα είναι τόσο δυνατά που θα είναι δύσκολη έως και ακατόρθωτη για
κάποιες επιχειρήσεις η επανένταξη στους νέους οικονομικούς ρυθμούς που θα
επικρατήσουν την επομένη μέρα της κρίσης.

περιορισμός κόστους ενοικίων. Επίσης πα πρέπει να ξεκινήσει

Ο κλάδος της εστίασης αποτελεί αριθμητικά
τον 2ο πιο πολυπληθή κλάδο σε αριθμό εργαζομένων, μετά το λιανικό εμπόριο.
Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, ο
συγκεκριμένος κλάδος πλήγηκε περισσότερο από κάθε άλλο. Ενδεικτικά, από
το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις των οποίων η
λειτουργία τέθηκε σε αναστολή, το 32,4% αντιστοιχούσε στον κλάδο της
εστίασης, έναντι 13,7% που αντιστοιχούσε στο λιανικό εμπόριο.

κλάδο λόγω περιορισμού του εισερχόμενου τουρισμού, της φαρμογής
συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, της διάδοσης νέων τάσεων (π.χ.
τηλεργασία), του ενδοιασμού των καταναλωτών σε εξόδους για
υγειονομικούς λόγους και του γενικότερου περιορισμού του διαθέσιμου
εισοδήματος. Δεδομένων των περιορισμών αυτών και παρά τα μέτρα
στήριξης των επιχειρηματιών που λήφθηκαν,
θα απαιτηθούν πιο μόνιμα μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου, για
παράδειγμα διατήρηση ή/και περιορισμός του ΦΠΑ, δημοτικών τελών,
προφανώς η εκπόνηση χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης και
ανάπτυξης και όχι δανεισμού των επιχειρήσεων όπως επίσης θα
χρειαστεί να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα επιδότησης μισθού και ενσήμων
για να διατηρηθούν ακέραιες οι θέσεις εργασίας
των εργαζομένων.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας στον χώρο της Εστίασης

"Δύσκολη εως ακατόρθωτη η "επιστροφή στην κανονικότητα" για πολλές επιχειρήσεις του κλάδου"
Η εστίαση(γενικά το επιχειρείν) θα πρέπει να πάψει να θεωρείται και
να αντιμετωπίζεται σταθερά ως ο οικονομικός εχθρός του κράτους και
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ανάλογη συνεισφορά που έχει εδώ
και δεκαετίες στον οικονομικό τομέα όπως και της αυτόν της
απασχόλησης για την
χώρα μας.

Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 100.000 επιχειρήσεις εστίασης και café που
ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους για ένα μερίδιο αγοράς.
Τα ποσοστά αποτυχίας των μικρών επιχειρήσεων παραμένουν
πολύ μεγαλύτερα από αυτά των αλυσίδων ή των σχετικά επεκταμένων
εστιατορίων. Για να θεωρηθεί ένα ανεξάρτητο εστιατόριο πετυχημένο,
σήμερα και μέσα στην οικονομική δυσχέρεια, πρέπει να περάσουν

Αν και οι Έλληνες συνέχισαν να μειώνουν τη συχνότητα των
επισκέψεών τους στα εστιατόρια, παρ 'όλα αυτά, το φαγητό ως
τρόπος κοινωνικοποίησης παραμένει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι
του ελληνικού πολιτισμού και πολλοί καταναλωτές προτίμησαν να
μειώσουν άλλες δαπάνες (π.χ. ψώνια και ταξίδια), αντί να
περιορίσουν περαιτέρω τον αριθμό των κοινωνικών εξόδων τους.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία εντυπωσιακή άνοδο της δημοτικότητας
των επιχειρήσεων που προσφέρουν μενού και ποτά χαμηλής τιμής,
ενώ
οι Έλληνες μετακινούνται ολοένα και περισσότερο από τα εστιατόρια
πλήρους
εξυπηρέτησης και προς τα μικρές, συνοικιακές ταβέρνες, τοπικές
καφετέριες και επιχειρήσεις γρήγορου φαγητού (Euromonitor
International, 2017).

τουλάχιστον 5 χρόνια ομαλής λειτουργίας με ικανοποιητικούς ρυθμούς
ανάπτυξης και σταθερά αυξανόμενα κέρδη.

Βασικότερη αιτία για την πρώιμη αποτυχία είναι ότι κάθε νέα επιχείρηση
έχει σαφώς λιγότερα resources που δεν τους παρέχουν ευελιξία ή
προσαρμοστικότητα σε νέες συνθήκες.
Συνεπώς, όσο περισσότερο διαρκεί η ζωή μιας επιχείρησης, τόσο χρόνο
με τον χρόνο μειώνονται οι πιθανότητες αποτυχίας. Μετά τον 7ο χρόνο (7
χρόνιας φαγούρας?) τα ποσοστά είναι σαφώς ενθαρρυντικά, αφού έχουν
τεθεί οι βάσεις για ομαλή λειτουργία, η επιχείρηση έχει περάσει
«παιδικές ασθένειες» και μιλάμε για εδραίωση στην
αγορά, εφόσον υπάρχει και σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους
ιδιοκτήτες και τους πελάτες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΓΙ

ΩΡΓΟΣ

ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ
Ο Κος Γιώργος Χότζογλου, στην
αποκαλυπτική για την έρευνα του "Res
Publica", συνέντευξη που παραχώρησε
στον Αρχισυντάκτη του "The
Socialist" και του "Res Pulbica
Magazine", του συνδρομητικού
περιοδικού των αναγνωστών του Νο1
site ενημέρωσης της κεντροαριστεράς,
μιλά για όλα:
Τις αγωνίες των εργαζομένων για την
επόμενη μέρα
Την αδυναμία των μέτρων που έχει
λάβει η κυβέρνηση
Την πληττόμενη οικονομία και
κοινωνία
Την ανασφάλεια και τα "κακώς
κείμενα" της αγοράς εργασίας
Την δράση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον
Επισιτισμό και Τουρισμό.
Μια συνέντευξη που αξίζει να
διαβαστεί λέξη-λέξη....

:

Ο Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης
Εργαζομένων στον
Επισιτισμό και τον
Τουρισμό, στο "RES
PUBLICA" και τον
Άγγελο Γαβρή

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΗΣ

Η πανδημία έχει επηρεάσει κάθε πολίτη

Ως πρόεδρος της Ένωσης

Παράλληλα σ
΄αυτή την κουτσουρεμένη

ξεχωριστά, μεταξύ του 1ου κύματος του

εργαζομένων στον επισιτιστικό και

σαιζόν εκτός από 125.000.θέσεις

κορονοϊού και του 2ου που βρίσκεται σε

τουριστικό κλάδο, βρίσκεστε στην

εργασίας που χάθηκαν είχαμε να

εξέλιξη στην χώρα μας, είναι σε κίνδυνο

θέση να γνωρίζετε όσο κανείς άλλος,

αντιμετωπίσουμε και την εργοδοτική

να "βουλιάξει" η οικονομία της χώρας,
πιστεύετε πως ο τρόπος αντιμετώπισης
της πανδημικής κρίσης από την κυβέρνηση
είναι επαρκής;
Στην πράξη αποδείχθηκε πως η Κυβέρνηση δεν
εκμεταλλεύτηκε το χρονικό διάστημα ανάμεσα
στα δύο κύματα της πανδημίας. Δεν έγινε καμία

προετοιμασία στο Ε.Σ.Υ. και δεν κατάφερε η
Κυβέρνηση να θωρακίσει την οικονομία μας αλλά
και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

τις αγωνίες και τα άγχη που βιώνουν παραβατικότητα που φέτος χτύπησε
καθημερινά από την έναρξη της

κόκκινο!Μειώσεις μισθών έως και

κρίσης -ενω μεσολάβησε μια

60% καταστρατήγηση των κλαδικών

"κουτσή" τουριστική περίοδος- οι

συμβάσεων εργασίας, αδήλωτη

εργαζόμενοι, ποίο είναι το "κλίμα"

εργασία και φυσικά μέχρι στιγμής οι

που επικρατεί;

χιλιάδες εποχικά εργαζόμενοι στον
κλάδο δεν έχουν πληρωθεί το

Είχαμε την ατυχία να είμαστε ο κλάδος που επίδομα αδείας και την άδεια ενώ

"χτυπήθηκε" πιο πολύ από τον καθένα

στον αέρα είναι και το Δώρο

στην πανδημία.Ο κλάδος με τα επίσημα

Χριστουγέννων.Επομένων το κλίμα

στοιχεία της ΤτΕ παρουσιάζει μείωση

που επικρατεί στις τάξεις των

86,4% από το πρώτο επτάμηνο του 19’ και

εργαζομένων είναι αγωνία για το

τα έσοδα για το συγκεκριμένο διάστημα

αύριο και ανασφάλεια καθώς τα

κατρακύλησαν στο 1 δις 300 εκ. ευρώ από

επιδόματα των 534€ και των 400 €

9 δις 200 εκ. ευρώ που ήταν το 2019.

σε καμία περίπτωση δεν εγγυώνται
την αξιοπρεπή διαβίωση τον χειμώνα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΗΣ

Ας μιλήσουμε με αριθμούς, 80.000

π.χ. Θα μπορούσαν τα εστιατόρια τους

επιχειρήσεις, 330.000 εργαζόμενοι και

προηγούμενους μήνες να μην έκλειναν στις ουσιαστική κατάργηση του 8ωρου με

συμφωνα με τις προβλέψεις της ΓΣΕΒΕΕ,

00:00 αλλά αργότερα ώστε να αποφευχθεί

σχετική νομοθεσία έχει γίνει από την

3/10 επιχειρήσεις θα βάλουν "λουκέτο"

το φαινόμενο της πλατείας που ζήσαμε

Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το ξέρουν όλοι

όλοι.Φυσικά με αυστηρά μέτρα και

αυτό.Μέχρι στιγμής επίσημο

εντατικούς ελέγχους από τους ελεγκτικούς

νομοσχέδιο για τα εργασιακά στα

μηχανισμούς.Έγινα λάθη, αστοχίες και

χέρια μας δεν έχει φτάσει. Επομένως

μετά τα αλλεπάλληλα lockdown. Το
δημόσιο χρέος φτάνει τα 340δισ.ευρώ και
η ύφεση είναι διψήφια σε ποσοστό... Πώς
μπορεί να αντέξει ο κλάδος; Θα αντέξει η
κοινωνία;
Πράγματι τα νούμερα είναι αμείλικτα.Δυστυχώς
και τα δικά μας στοιχεία προς αυτή την
κατεύθυνση κλείνουν. Εμείς προβλέπουμε πως
από του 330.000 εργαζόμενους που είναι αυτή
την στιγμή στον αέρα τουλάχιστον οι 100.000

Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε πως η

αυτή την στιγμή χρειάζονται γενναία μέτρα εμείς σαν ένα σοβαρό, σύγχρονο
στήριξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και

ευρωπαϊκό συνδικάτο δεν

των εργαζομένων ώστε κατ’ επέκταση να

τοποθετούμαστε σε φήμες. Θα

στηριχθεί και η κοινωνία.

περιμένουμε να δούμε λοιπόν το
σχέδιο νόμου. Όχι βέβαια πως έχουμε

Οι προτάσεις της κυβέρνησης

καμία αμφιβολία πως θα έχει

περιλαμβάνουν πληθώρα

αντιεργατικό πρόστιμο σε πολλά του

"διευκολύνσεων" για τον εργοδότη και

άρθρα.Σε καμία περίπτωση τέτοια

σχετικές εγγυήσεις για τον εργαζόμενο

νομοθετήματα δεν είναι προς την

δεν θα επιστρέψουν στην εργασία τους.Από την

που συνδυάζονται με απλήρωτες

πλευρά μας έχουμε ξεκαθαρίσει πως η

υπερωρίες, κατάργηση του 8ωρου κ.α..

οργανωμένη εστίαση θα έπρεπε να έχει

Μπορούν να στηρίξουν την οικονομία και

αντιμετωπιστεί αλλιώς:

την κοινωνία;

κατεύθυνση στήριξης τόσο της
οικονομίας όσο και της κοινωνίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΗΣ

Η αντιπολίτευση έχει καταθέσει προτάσεις

Μοιραστείτε μαζί μας κάποιους

στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας.

προβληματισμούς και προτάσεις της

Πρώτο το Κίνημα Αλλαγής παρουσιάζοντας

Πανελλήνιας ομοσπονδίας

ένα ολοκληρωμένο πλάνο και

εργαζομένων στον επισιτισμό και

κοστολογημένο μάλιστα, ενώ στη συνέχεια
και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε το δικό του
πρόγραμμα, είστε ικανοποιημένος από τις
προτάσεις της αντιπολίτευσης; Μπορούν να
"κερδίσουν το στοίχημα" κόντρα σε όλες τις
προβλέψεις;

τον τουρισμό, ποια η στάση της
Πολιτείας;
Από την αρχή της κρίσης οι θέσεις μας και οι

προτάσεις μας ήταν ξεκάθαρες:Πλήρη κάλυψη με
συγχρηματοδότηση εργοδότη κράτους των
μισθών μας σε όσους δούλεψαν φέτος στο ύψος
των κλαδικών συμβάσεων και όσοι δεν βρήκαν

Είναι γεγονός πως πρώτα απ όλους το Κίνημα
Αλλαγής βρέθηκε στο πλευρό της Ομοσπονδίας
και των εργαζομένων και μετέπειτα και το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θυμηθείτε πως
το ΚΙΝΑΛ ήταν το πρώτο κόμμα που μίλησε για το

πρόγραμμα SURE και την αναπλήρωση των
μισθών μας στο 100% με όριο τα 1000€

δουλειά να συνεχιστεί η αποζημίωση ειδικού
σκοπού (534€)προσαυξημένο κατά 10% για κάθε

την πανδημία να μειώσουν
μισθούς και να καταργήσουν
στην πράξη μια σειρά από

τον Μάρτιο του 2021.

δεκαετιών με την ανοχή της
Κυβέρνησης. Εκεί εμείς οι

Φυσικά αυτή η στήριξη να αφορά όλους τους
εργαζόμενους οριζόντια χωρίς όρους και

προϋποθέσεις γιατί μέχρι στιγμής χιλιάδες

αφορά αν μπορούν να κερδίσουν το στοίχημα

καθώς δεν πληρούν τους όρους και τις

είναι καθαρά στο χέρι τους καθώς όταν βγούμε

προϋποθέσεις που έχει βάλει η πολιτεία.

χάριτος προς την Κυβέρνηση θα έχει τελειώσει.

τους εργοδότες με πρόσχημα

εργασιακά δικαιώματα

εργαζόμενοι του κλάδου είναι εκτός ρυθμίσεων

οικονομία θα είναι τεράστιες και η περίοδος

πως βλέπουμε μια τάση από

προστατευόμενο μέλος την οικογένειας έως και

υιοθετώντας πλήρως τις προτάσεις μας. Όσο

από αυτή την περιπέτεια οι επιπτώσεις στην

Ο προβληματισμός μας είναι

εργαζόμενοι πρέπει να
εστιάσουμε το επόμενο
διάστημα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΗΣ

Εσείς, τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει για

Ως ομοσπονδία, έχοντας και

να μείνει όρθια η κοινωνία και η οικονομία

παραδείγματα από άλλες

στην Ελλάδα μετά τα lockdown; Είναι το

ευρωπαϊκές ομοσπονδίες

εμβόλιο κάτι που θα μπορούσε να

εργαζομένων, πιστεύετε πως η Ε.Ε

"σφυρίξει την λήξη" της πανδημικής κρίσης
ή θα χρειαστεί και το 2021 να υπομείνουμε
μια ίδια κατάσταση;
Από τα λεγόμενα των επιστημόνων φαίνεται πως
κατά την Άνοιξη του 21’ θα έχουμε αποτελέσματα
από τα εμβόλια. Ναι απ’ ότι όλα δείχνουν μόνο το
εμβόλιο είναι η λύση. Τώρα για το δεύτερο σκέλος
της ερώτησης πιστεύω πως πρέπει να πέσουν
χρήματα στην αγορά μέτρα στήριξης για όλους
ώστε να επιστρέψουμε όσο το δυνατόν γίνεται

πιο γρήγορα.

έχει κάνει τα μέγιστα για να σταθεί
αλληλέγγυα σε ολα τα κράτη-μέλη;
Πώς κρίνετε το μερίδιο του Ταμείου
ανασυγκρότησης που εξασφάλισε η
Ελλάδα; Πως μπορεί να ωφεληθεί ο
εργαζόμενος στον κλάδο του
επισιτισμού-τουρισμού;
Σε καμία περίπτωση η Ε.Ε. δεν έχει σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων και δεν υπάρχει η δίκαιη
αναλογία στις χώρες του Ταμείο

ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ
ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ

ανασυγκρότησης, μην ξεχνάμε πως η χώρα μας

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

και οι εργαζόμενοι προέρχονται από μια 10ετή

ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

οικονομική κρίση και θα έπρεπε τα ευρωπαϊκά

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

χρήματα προς την Ελλάδα να ήταν περισσότερα
λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας.Είναι γεγονός
λοιπόν πως ο εργαζόμενος στον κλάδο δεν θα
έχει άμεσα αποτελέσματα οικονομικά στην
τσέπη του από αυτή την στήριξη εκτός
επαναλαμβάνω αν πιστεύει κάποιος πως μπορεί
να ζήσει με 534€ τον μήνα.

ΕΙΣΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ

10 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΕΣΤΙΑΣΗ, ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ"

Γιώργος
Μητράκος
Συνιδιοκτήτης
APALLOU BAR
RESTAURANT
& JOIN JUICE
BARS

«Είμαι
συνιδιοκτήτης δύο επιχειρήσεων,
διαφορετικού τύπου. Η μία είναι bar
restaurant στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης και η άλλη αλυσίδα με την
επωνυμία Join
Juice Bars με καταστήματα στη
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ανήκουν
και οι δύο επιχειρήσεις στον κλάδο της
εστίασης. Ένας κλάδος που τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα αντιμετωπίζει
τεράστια προβλήματα. Με αποκορύφωμα
την πανδημία. Παγκόσμιο πρόβλημα με
τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές
συνέπειες.
Οι επιχειρήσεις του
κλάδου μας αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα. Μαζί με τον κλάδο του
τουρισμού, είμαστε
αυτοί που έχουμε τεράστια οικονομική
ζημιά. Υπάρχει όμως μια ειδοποιός
διαφορά.
Ο κλάδος του τουρισμού στηρίχτηκε και
συνεχίζει να στηρίζεται οικονομικά από
τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Θα καταφέρει
να βγει από την κρίση σε αντίθεση με τον
κλάδο της εστίασης; Όλες οι κυβερνήσεις
μας αντιμετωπίζουν ως επιχειρήσεις
δεύτερης διαλογής. Για μια ακόμα φορά
αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο της
κατάρρευσης.

Είναι ανάγκη αυτή την δύσκολη ώρα να στηριχθεί ουσιαστικά ο κλάδος της
εστίασης. Ένας κλάδος που απασχολεί πολλές χιλιάδες εργαζόμενους στη χώρα
μας. Ένας κλάδος που φυσιολογικά θα έπρεπε να συμπορεύεται με τον κλάδο του
τουρισμού.
Για να γίνει αυτό απαραίτητη προϋπόθεση, όπως σε όλους τους σωστούς
οργανισμούς, είναι η πληροφορία να μεταφέρεται σωστά, BOTTOM UP, από
όλους τους επιχειρηματίες της εστίασης προς την κυβέρνηση. Αυτό δεν συνέβαινε
ποτέ και δεν συμβαίνει και τώρα. Διότι δεν υπάρχει ούτε αρμόδιο υπουργείο,
ούτε κάποια Γ.Γ. η οποία να ασχολείται με τα προβλήματα που έχει ο κλάδος της
εστίασης, ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους στην Ελλάδα.
Το όραμά μου, ως νέος επιχειρηματίας στο κλάδο της εστίασης, είναι να
καταφέρουμε να αντιμετωπίζεται ο κλάδος από την πλειοψηφία της κοινωνίας με
σεβασμό.
Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται οι επιχειρηματίες του κλάδου και φυσικά η
πολιτεία να αναζητήσουμε άμεσα τις λύσεις των προβλημάτων μας. Αρχικά να
επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μας και κατόπιν να θέσουμε το κατάλληλο πλαίσιο
για άμεση επικοινωνία του κλάδου με τα θεσμικά όργανα του κράτους. Έτσι θα
μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια για
την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων.

Ανέστης
Πανταζής
Ιδιοκτήτης
BROCKOLO BAR
&
MATUTE roof
top

«Βρίσκομαι 20 χρόνια στο επιχειρείν
στον χώρο της εστίασης με τις
προσωπικές μου αστοχίες, ατυχίες και
λάθη. Ό,τι πρόβλημα όμως και αν
συνάντησα το κοιτούσα στα μάτια, το
αντιμετώπιζα και μέχρι σήμερα ήμουν
συνεπής απέναντι στους ανθρώπους που
εργάστηκαν για εμένα και φυσικά προς
το κράτος. Σήμερα βρίσκομαι
αντιμέτωπος λόγω της πανδημίας με
προβλήματα στα οικονομικά μου και με
κίνδυνο το μέλλον μου στο επιχειρείν.
Αισθάνομαι σαν πολίτης «δεύτερης
κατηγορίας», που αντί το κράτος να με
ανταμείψει και να με προστατέψει, μου
κάνει ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει ένα
μέρος των πολιτών που δεν έχουν
νοιώσει το μέγεθος του προβλήματος,
ενώ εμείς οι επιχειρηματίες που
στηρίζουμε επί χρόνια ένα μεγάλο
μερίδιο της οικονομίας ακροβατούμε
στο χείλος της καταστροφής.

Μέχρι στιγμής τα μέτρα στήριξης, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι μικρά
έως ανύπαρκτα και με κλειστές επιχειρήσεις (στην δική μου περίπτωση ήδη 9
μήνες κλειστά) να πρέπει να καλύψουμε το 60% του ενοικίου και όλα τα πάγια
έξοδα των επιχειρήσεων μας και ταυτόχρονα να συντηρήσουμε την οικογένεια
μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Κατά την δική μου άποψη η λύση του δανεισμού έστω και με μικρές
προσαυξήσεις δεν αποτελεί λύση του προβλήματος αλλά μεταφορά του στο
μέλλον
Μια από τις λύσεις που προτείνω είναι να δοθούν προγράμματα ΕΣΠΑ στις
επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και να επανεξεταστεί λεπτομερώς ο κλάδος της,
ώστε να διορθωθούν αδικίες δεκαετιών που οφείλονται και στην πολύπλευρη
λειτουργία της.
Αν και τα προβλήματα που προανέφερα είναι υπαρκτά, δεν χάνω την
αισιοδοξία μου βλέποντας να γίνονται κινήσεις από πολλούς επιχειρηματίες
και την θετική διάθεση από ανθρώπους της Κυβέρνησης για να βρεθούν λύσεις
στα προβλήματα μας».

Μάκης Φιόρος
Ιδιοκτήτης
εστιατορίου
"Canteen"

«Ένας άλυτος γρίφος η επόμενη μέρα για
τον κλάδο της εστίασης.
Μια σπαζοκεφαλιά, η οποία για να λυθεί
δεν μπορεί να επικεντρωθεί
μόνο στους επιχειρηματίες και την
ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει
το κράτος να σταθεί αρωγός στην
προσπάθειά τους να ορθοποδήσουν μετά
την πρωτοφανή ζημία, την οποία έχουν
υποστεί -και συνεχίζουν να υπόκεινταιελέω πανδημίας.
Οι οικονομικές δυνάμεις των
επιχειρήσεων του κλάδου επί μήνες
ασθενούν, χιλιάδες εργαζομένων έχουν
παροπλιστεί και η ψυχολογία του
κόσμου δέχεται ισχυρό πλήγμα
λόγω της υγειονομικής δοκιμασίας.

Όσο αισιόδοξα και να θέλει κάποιος να ατενίσει το μέλλον, η μόνη αληθινή
επιδίωξη των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή είναι η επιβίωσή τους και η
μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.
Οι συνέπειες της πανδημίας στην κοινωνία δεν είναι ακόμη απόλυτα διακριτές
ή δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος, δεν
υπάρχει χώρος για συγκρούσεις, διαπραγματεύσεις ή αντιμαχίες.
Η εστίαση αποτελεί κομμάτι της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας, του
τουρισμού και έχει ανάγκη την έμπρακτη στήριξη όλων των φορέων, ώστε να
μην καταρρεύσει. Γιατί η κατάρρευση του κλάδου θα επιφέρει ανεπανόρθωτο
πλήγμα, τόσο στην οικονομική ζωή του τόπου, όσο και στον κοινωνικό ιστό»

Χρήστος
Πορτοκάλογλου
Ιδιοκτήτης
«Casablanca
Social Club»

«Η εστίαση στις μέρες του κορωνοϊού, όπως "Ο έρωτας στα χρόνια
της χολέρας".
Το βιβλίο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, πέρα από την
προφανή αντίστιξη τίτλων και τον εύλογο συνειρμό που προκύπτει
από αυτήν, κολλάει σαν ιός στο θέμα μας για έναν επιπλέον λόγο.
"Είναι η ζωή περισσότερο από τον θάνατο αυτή που δεν έχει όρια"
γράφει στον επίλογο ο Νομπελίστας Κολομβιανός συγγραφέας.
Σκεφτείτε το λίγο. Όπως όλες οι σοφές ρήσεις, έτσι κι
αυτή επιδέχεται πολλών ερμηνειών και χρήσεων, κατά το δοκούν.
Μετρώντας τις απώλειες, ίσως λειτουργεί παρηγορητικά για
κάποιους από εμάς. Δυστυχώς, η έννοια της πραγματικής απώλειας
εμπεριέχει το οριστικό, είναι βαριά κι ασήκωτη. Επίσης, είναι κι
αυτή που αφού παρασύρθηκε στη δίνη του συγκρουσιακού οίστρου
των ημερών έγινε τελικά άγευστη καραμέλα στα Media. Οι νεκροί
δεν έχουν πια όνομα πάρα μόνο αύξοντα αριθμό και τα
κροκοδείλια δάκρυα είναι το καλύτερο αντισηπτικό της
συλλογικής μας συνείδησης.
Σε οικονομικό επίπεδο όλοι, εκ των πραγμάτων, βράζουμε στο ίδιο
καζάνι και πρέπει να θέλουμε ζωντανή και την κατσίκα του γείτονα.
"Μαζί την φάγαμε", όχι την κατσίκα!
Δεν είναι πολύ λόγιο το σχήμα αλλά κολλάει κι αυτό.. σαν τον ιό.

Ταυτίζομαι με τα λόγια του Μάρκες για να μπορώ να
συνεχίσω να δημιουργώ. Τα πιστεύω. Η ζωή στην
εστίαση θα συνεχιστεί νικώντας τον θάνατο που
την κοίταξε στα μάτια προκαλώντας την να ανακαλύψει
όρια που δεν γνώριζε ότι έχει.
Ανακαλύψαμε επίσης ότι αυτό που εσχάτως,
μεταμόρφωσε την δουλειά μας από γραφική βιοτεχνία
σε αξιόλογη βιομηχανία δεν ευλογήθηκε ποτέ και από
καμιά πολιτεία. Εμείς το πετύχαμε στα πλαίσια του
υγιούς ανταγωνισμού. Οφείλουμε στον εαυτό μας να
είμαστε σοβαροί και να έχουμε σοβαρή εκπροσώπηση.
Ο σεβασμός δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Αυτό ας μείνει
ως το νέο μας όριο.
Τώρα θα μαζέψουμε, κυριολεκτικά αυτή τη φορά, τα
κομμάτια μας, θα φροντίσουμε τους τραυματίες
ανθρώπους μας και κάθε ένας από εμάς θα βάλει
μπρος το σαραβαλάκι του να ξεχυθεί ξανά στη "λεωφόρο
των ονείρων". Σε αυτήν θέλουμε να τρέχουμε και μόνο
σε αυτήν άλλωστε μας επιτρέπεται να κινούμαστε. Είναι
επικίνδυνη σαν πίστα της formula 1. Παραμονεύει ο
ξαφνικός θάνατος. Δεν έχει διαβάσεις, φανάρια, δεν
έχει σήμανση, ούτε σοβαρούς κανόνες. Απλά τρέχεις.
Όχι όμως σαν τον Hamilton. Τρέχεις σαν τον Βέγγο...

Βάιος
Αγγελινούδης
Συνιδιοκτήτης
«Ανφάν Γκατέ»

«Η είδηση του πρώτου lock down, τον Μάρτιο του 2020, έπεσε σαν
“κεραμίδα στο κεφάλι μας”.
Το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να κλείσουμε την επιχείρησή μας,
ημέρα Παρασκευή, έχοντας ήδη εφοδιαστεί με προμήθειες για το
Σαββατοκύριακο που ερχόταν, όπως επίσης και το γεγονός ότι
εμείς στον χώρο μας είχαμε προγραμματίσει μια σειρά από
εκδηλώσεις για τις επόμενες ημέρες, ήταν ένα σταυρόλεξο και μία
εξίσωση που πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να λυθούν.
Εξαντλώντας τις αντοχές μας, οικονομικές και ψυχολογικές,
προετοιμαστήκαμε και ανοίξαμε στα τέλη Μαΐου, όπως όλη η
εστίαση.
Ακολουθήσαμε όλους τους υγειονομικούς κανόνες,
γεγονός που εκτιμήθηκε από το πλήθος των πελατών που μας
επισκέφθηκε όλο το καλοκαίρι . Παράλληλα, έπρεπε να
προετοιμάσουμε και το χειμερινό κομμάτι του μαγαζιού μας,
καθώς, όπως όλοι ξέρετε, ο ανελέητος και διαρκής ανταγωνισμός
στον κλάδο της καφεστίασης, καθιστά την συνεχή ανανέωση του
χώρου, σχεδόν απαραίτητη.

Επενδύσαμε, λοιπόν, σε χρόνο, ενέργεια και χρήμα,
ελπίζοντας στο καλύτερο για μας αποτέλεσμα ως
επιχείρηση, αλλά και έχοντας στο πίσω μέρος του
μυαλού μας, ότι ένα νέο κύμα πανδημίας θα μας
αναγκάσει να μείνουμε κλειστοί, πράγμα που
δυστυχώς συνέβη.
Ζητάμε, λοιπόν, τα αυτονόητα μέτρα στήριξης, τα οποία
δεν έχουν να κάνουν με παιχνίδια πολιτικής, αλλά με την
επιβίωση των καταστημάτων
μας, που σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούν
σημαντικό κομμάτι ανάπτυξης της
χώρας.
Μια σειρά μέτρων, όπως το πάγωμα των υποχρεώσεων
και η μείωση του Φ.Π.Α, θα έδινε μια ανακούφιση ώστε
να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σ’ αυτή την
τραγική για μας στιγμή.
Αγαπάμε πολύ την δουλειά μας και θα κάνουμε τα
πάντα, ώστε να μείνουμε ανοιχτοί και την
επόμενη ημέρα που η πανδημία θα έχει υποχωρήσει».

Κυρίμης
Άγγελος
Συνιδιοκτήτης
Εστιατορίου
«ΤΖΑΚΙ ΗΟ»

«Το 2020 μας επιφύλασσε μεγάλες
εκπλήξεις σε προσωπικό και σίγουρα σε
επαγγελματικό επίπεδο. Βλέποντας την όλη εξέλιξη
της πανδημίας, δεν μπορεί παρά να σε προβληματίσει.
Ποιος άλλωστε θα περίμενε ότι θα αναγκαζόταν
να μην δουλεύει, έχοντας φυσικά εργασία, προφανώς
αναγκαίο κακό. Ύστερα από τόσα χρόνια
καθημερινής εργασίας ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνω το
επαγγελματικό μου lock down, ελπίζοντας να είναι
και το τελευταίο.
Οι επιπτώσεις αρκετές. Από οικονομικής πλευράς, τα
δεδομένα είναι ότι εκτός από το ότι δεν υπάρχει
εργασία για να καλύψει τα πάγια έξοδα της
επιχείρησης -ρεύμα, νερό, ενοίκιο, προϊόντα
αναλώσιμα που πετάχτηκαν- υπάρχει πλέον και το
τεράστιο πρόβλημα της συσσώρευσης χρεών.
Η μετακύληση των φορολογικών χρεών για το νέο έτος
σίγουρα δεν προμηνύει μια ρόδινη χρόνια για
ανάκαμψη.

Σίγουρα η οικονομική πτώση δεν επηρεάζει μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά
και τα επαγγέλματα που είναι στην ίδια αλυσίδα, όπως φυσικά και τους
εργαζόμενους στις επιχειρήσεις.
Μιλάμε δηλαδή πλέον για μια τεράστια βιομηχανία που πλήττεται,
ελπίζοντας όχι ανεπανόρθωτα.
Αν και από ότι φαίνεται δυστυχώς αρκετοί συνάδελφοι έχουν ήδη βάλει
λουκέτο στις επιχειρήσεις τους και οδηγήθηκαν οι ίδιοι και οι
εργαζόμενοι τους στην
ανεργία.
Εκτός φυσικά από τις οικονομικές συνέπειες που υπάρχουν, δεν θα πρέπει να
παραβλέψουμε τις ψυχολογικές και ενδοοικογενειακές.
Η αλλαγή στον τρόπο ζωής μας έχει αντίκτυπο στην συμπεριφορά μας.
Νεύρα, άγχος, στρες, απογοήτευση,
οκνηρία, είναι κάποια από τα πρόβλημα που συναντάμε πλέον. Πώς
άλλωστε να μην υπάρχουν όταν έχεις ζήσει αμέτρητες ώρες στην
επιχείρηση σου και ξαφνικά
βρίσκεσαι σε αδράνεια.
Όλα αυτά μαζί με την οικονομική
δυσχέρεια, δυστυχώς, μεταφέρονται στο σπίτι και στην οικογένεια,
πολλές φορές με ακραίες συμπεριφορές. Παρ’ όλα τα προβλήματα και
τις αντιξοότητες το επιχειρείν δεν θα σταματήσει ποτέ. Ελπίζω να
βγούμε σύντομα από αυτόν τον λαβύρινθο με όσο το δυνατόν λιγότερες
απώλειες και σίγουρα με υγεία.
Για το «Τις πταίει;»… το έθνος δεν πταίει… και ούτε σίγουρα οι
επιχειρήσεις εστίασης».

Χρήστος
Σωτηρούδης
Συνιδιοκτήτης
εστιατορίων
Γλυκάνισος /
Μαρέα / Stories
«Η εστίαση στην πατρίδα μας την τελευταία δεκαετία,
κόντρα σε μια κρίση μεγάλη σε ένταση μα και σε
διάρκεια, άλλαξε τόσο, όσο δεν είχε
αλλάξει τα τελευταία πενήντα χρόνια.
Τα εστιατόρια βελτίωσαν την αισθητική τους
αντίληψη μα και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών, πράγματα τα οποία σε
συνδυασμό με τη δημιουργικότητα που εμφανίζουν οι
έλληνες σεφ της νέας γενιάς
οδήγησαν στο να σταθούν αντάξια των προσδοκιών
και απαιτήσεων τόσο των ντόπιων
όσο και των ξένων επισκεπτών τους.
Η ξενομανία που επικρατούσε μέχρι πρότινος
σε κάθε είδους και κάθε περιοχής εστιατόριο,
ξεπεράστηκε.
Δυστυχώς, στα εστιατόρια των πιο απομακρυσμένων
και δυσπρόσιτων χωριών που θα επισκεπτόταν
κάποιος ήταν πιο πιθανό να του πρόσφεραν
παρμεζάνα παρά κάποιο ντόπιο τυρί.
Ευτυχώς, αυτό άλλαξε!
Η γαστρονομία αποτελούσε και αποτελεί
αναπόσπαστο και ουσιαστικό κρίκο στην αλυσίδα του
τουρισμού, της σημαντικότερης βιομηχανίας της
χώρας μας, και πλέον, με τις αλλαγές που έχουν γίνει
και την εξέλιξη που έχει εμφανίσει, συμβάλει
καθοριστικά στην προβολή και διαφήμιση αυτού.

Σήμερα λοιπόν η εστίαση βρίσκεται πάλι σε θέση αχαρτογράφητη, με το
μέλλον της αβέβαιο.
Καλείται σε λίγες μέρες να ανοίξει τις πόρτες της, γνωρίζοντας όμως ότι
η κατάσταση που ζούμε δεν έχει ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα να είναι
σχεδόν βέβαιο πως θα χρειαστεί σύντομα να τις ξανακλείσει. Η άγνοια
για τη χρονική διάρκεια των μέτρων και για τους περιορισμούς που θα
επιβληθούν δημιουργεί ουσιαστικά εμπόδια στη βιωσιμότητα μιας
επιχείρησης. Επιπλέον, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει και ποια θα είναι
η αντίδραση του κοινού σε όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, νέες
συνήθειες και νέες απαιτήσεις δημιουργούνται και με νέα
κριτήρια μας αξιολογούν οι πελάτες.
Παρ’ όλες τις αντιξοότητες που βιώνουμε σήμερα, είμαι βέβαιος πως η
εστίαση πάλι θα τα καταφέρει.
Η επόμενη μέρα θα βρει τα εστιατόρια ακόμη καλύτερα, ανανεωμένα,
προσαρμοσμένα. Έχουμε μάθει να επιβιώνουμε στα δύσκολα και θα το
αποδείξουμε όσες φορές και αν κληθούμε. Μπορεί οι πελάτες μας να
μην μπορούν να διακρίνουν
τα χαμόγελά μας πίσω από τις μάσκες, αλλά να είναι σίγουροι πως όταν
με το καλό ανοίξουμε, εμείς θα τα φοράμε. Αρκεί λοιπόν να μας
κοιτάξετε στα μάτια!»

Αντώνης Γκίνης
Ιδιοκτήτης
ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
«ΛΟΛΑ»

«Η υγειονομική κρίση είχε άμεσες επιπτώσεις στα
οικονομικά, στην ψυχολογία και στην αυτοεκτίμησή
μας.
Έχουμε χάσει το μισό του τζίρου μας, οι εργαζόμενοι
έκτος των χρημάτων που έχασαν είναι σε διαρκή
αναμονή του «ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ».
Συνεπώς αυτό όλο δημιουργεί αβεβαιότητα,
εκνευρισμό και απελπισία για το μέλλον. Δυστυχώς,
το μέλλον προβλέπεται ΔΥΣΟΙΩΝΟ. Πότε θα
ανοίξουμε; Με τι προσωπικό, εφόσον θα μείνουν το
30% των τραπεζοκαθισμάτων;
Αν βάλεις τους μισούς σε αναστολή, τι θα πουν οι άλλοι
μισοί που θα χάσουν το μεροκάματο; Οι μικρές
επιχειρήσεις είναι σαν οικογένεια.
Είναι εύκολο για έναν “οικογενειάρχη” να επιβάλλει
“παιδιά” και “αποπαίδια”; Δυστυχώς δεν είναι εύκολη
η ανθρώπινη διαχείριση. Έπειτα είναι και τα πάγια
έξοδα : ενοίκια, φορολογικά, ασφαλιστικά, δάνεια,
“νταβατζιλίκια” κάθε τύπου, άδεια μουσικής, ΕΥΕΔ,
GEA κ.α.
Τα κέρδη προηγούμενων ετών έχουν δοθεί για την
συντήρηση των επιχειρήσεων και εργαζομένων,
συνεπώς θα οδηγηθούμε σε νέο υπερδανεισμό ή
“φέσωμα” σε δημόσιες υπηρεσίες, προμηθευτές,
τράπεζες κλπ.

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ. Θέλω ένα μακρόπνοο σχέδιο με άμεση
συμμετοχή και προτάσεις από τον κλάδο μας στις
αποφάσεις.

Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουν απόψεις διάφοροι
καρεκλοκένταυροι και παντελώς αδαείς σχετικά με τη
δουλειά μας και τα προβλήματά της.
Είναι σαν να πηγαίνω εγώ ο άσχετος με την ιατρική,
να επιβάλλω στον Τσιόδρα τι θα κάνει με την
πανδημία.
Δεν είναι αστείο; Το λιγότερο γελοίο. Αυτή τη στιγμή,
δυστυχώς, το μόνο που διαθέτουμε είναι η υπομονή
και η χρηστή διαχείριση των οικονομικών μας. Ελπίζω
με την έλευση του εμβολίου να καλυτερεύσουν τα
πράγματα και να μπούμε επιτέλους στην
κανονικότητα».

Δημήτρης
Τσαρούχας
Ιδιοκτήτης
ΕστιατορίουΠατσατζίδικου
«Τσαρούχας»
«Εκπροσωπώ μία από τις πλέον ιστορικές
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, με 68 χρόνια
ιστορίας στον χώρο της εστίασης, αναδεικνύοντας το
πλέον gourmet πιάτο, τον πατσά, ως σήμα κατατεθέν
της πόλης.
Το φαινόμενο του κορωνοϊού και η εξάπλωση της
πανδημίας ήρθε να επιδεινώσει την ήδη δυσχερή
κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι επιχειρηματίες
της εστίασης με τη συσσώρευση χρεών που είχαν
δημιουργηθεί κατά το διάστημα της δεκαετούς
οικονομικής κρίσης. Ο κλάδος της εστίασης ήταν από
τους πρώτους που με κρατική εντολή έκλεισε,
οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις σε λουκέτο, καθώς δε
μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους
και ακόμα περισσότερες σε οικονομικό μαρασμό και
αναζήτηση πόρων προς κάλυψη συσσωρευμένων
οικονομικών υποχρεώσεων.
Η Πολιτεία προσπάθησε να στηρίξει την αγορά με
διάφορες πρωτοβουλίες. Έδωσε επιδόματα ειδικού
σκοπού 534 ευρώ/μήνα σε εργοδότες και
εργαζόμενους, όμως τα ποσά ήταν μικρότερα των
αναγκών των νοικοκυριών και λανθασμένα, ίσα
κατανεμημένα σε εργαζόμενους με πλήρη και
μερική απασχόληση, λάθος το οποίο επαναλαμβάνει
και μεγεθύνει, αυξάνοντας το ποσό στη δεύτερη φάση
που διανύουμε, στα 800 ευρώ.

Έδωσε τρεις επιστρεπτέες προκαταβολές, (δάνεια),
σε επιχειρήσεις τη στιγμή που σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δόθηκαν μη επιστρεπτέες επιδοτήσεις για τη
στήριξη των ίδιων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.
Μόνη αχτίδα φωτός οι επιδοτήσεις μέσω των Περιφερειών και των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, οι οποίες δυστυχώς θα μοιράσουν ποσά
δυσανάλογα μικρά σε σχέση με τις επιχειρήσεις που τις
χρειάζονται.
Έδωσε λανθασμένα παράταση 75 ημερών σε κοντολήξιμες επιταγές,
οι οποίες θα εξυπηρετούνταν μόλις δύο μέρες πριν το
τέλος Μαρτίου, στερώντας ρευστότητα από την αγορά, κάτι το οποίο
ορθώς επαναλαμβάνει σήμερα, καθώς οι συνθήκες πια το απαιτούν.
Αποφάσισε τη μείωση των ενοικίων επαγγελματικών
χώρων κατά 40% και την επιδότηση των επιτοκίων δανεισμού, ενώ τα
έσοδα των επιχειρήσεων είναι μηδενικά, άρα δεν υπάρχει
δυνατότητα αποπληρωμής του συνόλου των συγκεκριμένων
υποχρεώσεων.
Καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων
σε αναστολή, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να τις πληρώσουν οι ίδιες
για τους εργαζόμενους που συνεχίζουν να εργάζονται, όταν οι
τζίροι είναι μειωμένοι έως και 80%.
Μετά από χρόνια ελλιπούς εκπροσώπησης του κλάδου μας
στα κέντρα αποφάσεων, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί Γενική
Γραμματεία Εστίασης, υπαγόμενη στο Υπουργείο Τουρισμού και
μέσω των Σωματείων μας να αποκτήσει φωνή κάθε εστιατόριο, μπαρ,
café, τα οποία παρεμπιπτόντως διαφοροποιούνται ως
προς τα χαρακτηριστικά τους και θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί
διαφορετικά.

Παναγιώτης
Γκόφας
Ιδιοκτήτης
Εστιατορίου
"Χαμόδρακας"

«Δεν ζούμε στην τέλεια χώρα, αλλά ζούμε στην χώρα που ζει
από την φιλοξενία της και η εστίαση ήταν πάντα η πρώτη
επαφή με την φιλοξενία, η γεύση ενός τόπου, οι άνθρωποί της,
η πολιτισμική της κληρονομιά. Η πανδημία άλλαξε τα
δεδομένα, δημιούργησε κοινωνική απόσταση, κενά στην
επαφή, στην απόλαυση, στον τρόπο που ο κλάδος μας
πορευόταν. Είμαστε στο μηδέν και δυστυχώς οι «λύσεις» που
έχουμε αναγκαστεί να επιστρατεύσουμε δεν ξέρουμε που
θα μας οδηγήσουν. Αυτό το «άνοιξε-κλείσε» μας τυλίγει σε μια
κόλλα χαρτί με πολλές υποχρεώσεις και σχεδόν καμία διέξοδο.
Η εστίαση μέσα στο ευρύτερο τουριστικό πλαίσιο, είναι
τελικά η ελληνική βιομηχανία, είτε μας αρέσει είτε
όχι, και λυπάμαι που αντιμετωπίζεται συνολικά ως ο
τελευταίος τροχός της αμάξης.
Τα μαγαζιά μας άδειασαν, εμείς και οι συνεργάτες μας χάσαμε
την ασφάλεια μας, οι κινήσεις μας δηλώνουν συνεχώς
απελπισία, χωρίς να υπάρχει κανένας στρατηγικός
κεντρικός σχεδιασμός, ούτε διάσωσης ούτε ανάκαμψης.
Ευτυχώς παραμένουμε ακόμη δημιουργικοί και προσπαθούμε
με νύχια και με δόντια να σώσουμε ό,τι σώζεται.
Διατηρώντας μια οικογενειακή επιχείρηση που κλείνει φέτος
95χρόνια, ο στόχος είναι να διοχετεύσουμε την πιο αισιόδοξη
σκέψη μας σε όλα όσα κάνουμε καθημερινά και ξέρουμε να
κάνουμε καλύτερα. Συμμετέχοντας όμως αυτό το διάστημα
ως εισηγητής για τον τουρισμό και τις μετακινήσεις από
πλευράς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής,
δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι η προχειρότητα με την οποία
αντιμετωπίζεται η εστίαση και οι συναφείς κλάδοι θα μας
φέρει μια επόμενη χρονιά με χασούρες, πτωχεύσεις,
κοινωνικά δράματα και αδιέξοδα.

Όταν τελειώσει όλο αυτό και ανεξάρτητα από τις συνέπειες σε
ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, θα ήθελα σίγουρα να δω τον κλάδο
αλληλέγγυο κι όχι ανταγωνιστικό, όχι αδιάφορο ως προς τις
διεκδικήσεις, όχι άπληστο και μονομανή. Η εστίαση είναι μέρος
του πολιτισμού μας, είναι η πόρτα μας για τους επισκέπτες εκτός
συνόρων, είναι σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση πρέπει να
υιοθετήσει μέτρα και βασιζόμενη σε στοιχεία να προχωρήσει σε
σχεδιασμό διάσωσης και ανάκαμψης της εστίασης. Μέχρι σήμερα
δυστυχώς τα όποια μέτρα ανακοινώνονται με παρρησία, δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Δεν υπήρξε καμία χορήγηση ρευστότητας, καμία αναστολή
φορολογικών υποχρεώσεων, καμία δημιουργία νέων δόσεων πέραν
των υπαρχόντων προ πανδημίας 12 & 24. Η εστίαση χρειάζεται
άμεσα στήριξη, καθώς όλο για στήριξη ακούμε και στήριξη δεν
βλέπουμε. Σε όλα τα κράτη μέλη υπήρξαν και συνεχίζονται μέτρα
άμεσης ρευστότητας και όχι επιστρεπτέες προκαταβολές, αναστολή
όλων των φορολογικών υποχρεώσεων και όχι αναβολές με τόκους και
προσαυξήσεις, άμεση πρόσβαση σε δανεισμό με 1% επιτόκια και όχι με
6% και ΤΕΠΙΧ όπως στη Ελλάδα, με ενίσχυση του εισοδήματος των
εργαζομένων και όχι με πενία και πόθους που μόνο έρωτες μπορούν
να γεννήσουν.
Βέβαια, υπάρχει και η προσέγγιση που λέει ότι πρέπει να κλείσουν
70.000 επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι κάπως και κάπου θα
απορροφηθούν. Αν βέβαια είναι αυτή τελικά η απόφαση για την
ανάπτυξη της Ελλάδος, τότε σίγουρα ο μεγάλος ασθενής θα είναι η
εστίαση, η κοινωνία, η οικονομία».
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Είμαστε περήφανοι!
Για τους σταθερούς 1.5
εκατομμύριο επισκέπτες/
μήνα, για τους καθημερινά
αυξανόμενους
συνδρομητές μας που

πίστεψαν από την πρώτη
στιγμή στην προσπάθεια

που κάνουμε να φέρουμε
στο προσκήνιο την
αλήθεια.

Ως μέσο ενημέρωσης έκφρασης του δημοκρατικού
χώρου, βασιζόμαστε
αποκλειστικά σε εσάς. Πηγή της
δύναμής μας είστε εσείς, χρέος
μας να δίνουμε "μάχη" για την
αποκάλυψη της αλήθειας με
έρευνες/ρεπορτάζ/άρθραγνώμες/συνεντεύξεις.. Στηρίξτε
μας, γίνετε συνδρομητές ΕΔΩ:

