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            15/4/2021 

ΘΕΜΑ : Ακρόαση από τον Υπουργό για την συζήτηση των αιτημάτων μας 
 
ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΣΕΒΕΕ, ΒΕΑ, ΒΕΠ, ΒΕΘ 
 

Σε συνέχεια των επιστολών διαμαρτυρίας και αιτημάτων (21/1/2021) και (31/3/2021) σας 
ενημερώνουμε πως δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση, αλλά και σχεδόν κανένα από τα αιτήματα που 
θέσαμε δεν καλύφθηκε, από τα αρμόδια Υπουργεία. 

 
Ο κλάδος μας παρέμεινε ανοικτός, καθ’ όλη την διάρκεια των σκληρών μέτρων, λόγω της 

σημαντικότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε, αλλά και λόγω της συμβολής μας, στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας, δεν άφησαν στην ουσία του πελάτες μας να οδηγηθούν στα 
καταστήματά μας, τα οποία αρκετοί ακόμη και πριν λίγο καιρό, θεωρούσαν κλειστά.  
 

Ο κλάδος μας, βρίσκεται αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή, ίσως 
μεγαλύτερη και από την εποχή των σκληρών μνημονίων. Αυτό συμβαίνει διότι τα έξοδά μας είναι 
ανελαστικά (ενοίκια, ΔΕΚΟ, υπάλληλοι), οι υποχρεώσεις μας μεγάλες και η μείωση της ζήτησης 
απότομη και απροειδοποίητη. 
 

Η βοήθειες που δόθηκαν (επίδομα 800 ευρώ την Άνοιξη 2020, δυνατότητα για αναστολές 
υπαλλήλων για λίγους μήνες, μεταφορά οφειλών, επιστρεπτέες προκαταβολές) κρίνονται απαραίτητες, 
βοηθητικές αλλά για αρκετούς συναδέλφους, όχι αρκετές. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις 
συναδέλφων που αποκλείστηκαν ή πήραν λιγότερα από όσα χρειάζονταν, λόγω των επιβληθέντων 
κριτηρίων. 
 

Η κατάσταση είναι κρίσιμη! Οι ελπίδες, για ανάκαμψη από το άνοιγμα της αγοράς, είναι λιγοστές 
για τα καθαριστήρια. Η κατάσταση που βιώνουν αρκετοί από τους συναδέλφους μας, αν και προβλέπεται 
σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, δεν είναι βιώσιμη. Τα έξοδα τρέχουν, η εξ΄ αποστάσεως εργασία θα 
συνεχιστεί (άρα θα λερώνονται πολύ λιγότερα ρούχα) και το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους είναι, 
παραδοσιακά, το χειρότερο σε τζίρους, στον κλάδο μας. 
 

Ο κλάδος μας θα πρέπει να στηριχθεί, περαιτέρω, έμπρακτα για να μην θρηνήσουμε 
πολλαπλά λουκέτα και ένα τόσο αναγκαίο επάγγελμα να περνά στο περιθώριο, λόγω ανελαστικών 
πολιτικών στήριξης. 
 

Κατά την Γενική μας Συνέλευση, η οποία διεξήχθη στις 11/4/2021 αποφασίσαμε να αιτηθούμε 

τα κάτωθι αναγκαία για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας : 
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Διεκδικήσεις για την επιβίωση των επιχειρήσεών μας 

 

• Να συνεχιστεί το μέτρο της αναστολής υπαλλήλων, το οποίο κόπηκε από τον προηγούμενο μήνα, 
αναίτια. 

• Μηνιαίο επίδομα, για όσους στηρίχθηκαν πλημμελώς ή δεν στηρίχθηκαν καθόλου (λόγω 
κριτηρίων), μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, μέχρι την επιστροφή στην κανονικότητα. 

• Πρόβλεψη ημερήσιου επιδόματος για τυχόν κλείσιμο καταστήματος από επιβεβαιωμένο 
κρούσμα, για όσες ημέρες αναγκαστεί να είναι κλειστά για λόγους υγείας. 

• Προτεραιότητα εμβολιασμού του κλάδου μας ανεξαρτήτως ηλικίας των συναδέλφων μας 
• Ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα στήριξης, μέσω ΕΣΠΑ 

• Διαγραφή όλων των χρεών που δημιουργήθηκαν μέσα στην υγειονομική κρίση. 

• Συνέχιση μειωμένου ενοικίου, μέχρι την επιστροφή στην κανονικότητα.  

• Πάγωμα όλων των ρυθμίσεων σε τράπεζες, ΔΕΚΟ και εφορίες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

• Μείωση των ασφαλιστικών μας εισφορών έως τέλος του 2021. 

• Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεων, πλειστηριασμών.  

• Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και αφορολόγητου στις 12.000. 

• Απαλλαγή όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, από δημοτικά τέλη για τους επόμενους 6 μήνες. 

• Διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης επιχειρηματικών δανείων. 

• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. 
 

 
Και κυρίως, θα θέλαμε την άμεση ακρόαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον Υπουργό. 

 

 

Για την Ομοσπονδία 

 

                  


