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Πανελλαδικό lockdown για όσους θέλουν να ξεπαστρέψουν 

 

Μας έλεγαν ότι δεν θα γίνει γενικό lockdown. Μας έλεγαν ότι και στις «κόκκινες» περιοχές το 

λιανεμπόριο θα παραμείνει ανοιχτό, αφού τα μαγαζιά μας δεν είναι χώροι μετάδοσης του ιού.  

Μας καθησύχαζαν. Το έκαναν συνειδητά για να μας κοιμίσουν. Μετά το καταστροφικό δίμηνο της 

Άνοιξης, τον χαμένο τζίρο του Πάσχα και τα επιδόματα πείνας, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει για το 

λιανεμπόριο, το Φθινόπωρο με τις παραλαβές εμπορευμάτων και τις οικονομικές υποχρεώσεις 

που τις συνοδεύουν, καθώς κι όλο το διάστημα προ των Χριστουγέννων. 

Γι’ αυτό μας έκλεισαν. 

Τη ίδια στιγμή που πλήθος επαγγελμάτων παραμένουν ανοιχτά – κρεοπωλεία, φούρνοι, 

ζαχαροπλαστεία, συνεργεία κλπ. – και σωστά κατά την γνώμη μας, επέλεξαν προσεκτικά ποιοι 

ΚΑΔ μειώνουν τα κέρδη των πολυκαταστημάτων και των πολυεθνικών, στις οποίες έχουν 

προσφέρει «Γή και ύδωρ». Δηλαδή, στα Super Markets των 2500 τ.μ. δεν υπάρχει συνωστισμός, 

αλλά υπάρχει στα μικρά καταστήματα; επειδή πρέπει να κλείσουν τα εκπτωτικά χωριά και τα mall, 

κλείνουν και τα μαγαζιά σε κάθε επαρχιακή πόλη, ακόμη κι αν δεν είναι επιδημιολογικά 

επιβαρυμένη; και τι συνιστά υγειονομική βόμβα, αν όχι οι ουρές έξω από τις αποθήκες των 

ταχυμεταφορών που διανέμουν τα εμπορεύματα των eshop για τα οποία κόπτεται τόσο ο 

υπουργός; 

Όσο για την απόφαση της απαγόρευσης πώλησης των διαρκών προϊόντων από τα Super Markets, 

αυτό ήταν αίτημα των εμπορικών συλλόγων ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, για το οποίο το 

Υπουργείο, κώφευε. 

Ποιος ευθύνεται για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, αν όχι τα καλέσματα στον τουρισμό με φόντο 

τη Σαντορίνη, οι 9 στους 10 τουρίστες χωρίς έλεγχο στις πύλες εισόδου, η απροθυμία λήψης 

αποφάσεων για την Αττική ήδη από τον Σεπτέμβρη και τα κομβόι στα διόδια αφού είχε ανακοινωθεί 

lockdown; 

Αυτές οι ενέργειες δεν δείχνουν ότι επιθυμία της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της διασποράς 

του ιού. Ακόμη, όμως κι αν δεν είχαν άλλη επιλογή, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η κυβέρνηση για 

την επιβίωση των εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων και των εργαζομένων στις μικρές 

επιχειρήσεις της χώρας; με τη μετακύλιση των οφειλών; με τα 800€; με την επιστρεπτέα 

προκαταβολή; 

Αυτά δεν φτάνουν. Αυτά που χρειαζόμαστε, η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να τα δώσει, γι’ αυτό και 

δεν απευθυνόμαστε σ’ αυτήν, αλλά στους συναδέλφους, στους εμπορικούς συλλόγους, στα 

Επιμελητήρια, στις Ομοσπονδίες και κυρίως στην ΕΣΕΕ, που δρα με «χρονοκαθυστέρηση», για να 

πιέσουμε και να απαιτήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Πίεση με κάθε τρόπο απ’ όλη την Ελλάδα σε 

βουλευτές, υπουργούς, σε κάθε κυβερνητικούς παράγοντες να πληρώσουν για τις ζημιές που μας 

προκάλεσαν. Να κόψουν από τα δισεκατομμύρια που μοιράζουν σε μέσα ενημέρωσης, κλινικάρχες 

και ημέτερους και να μας αποζημιώσουν. 

Το πώς η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία ως πολιορκητικό κριό εναντίον των μικρών 

επιχειρήσεων αποδεικνύεται εκτός των άλλων από την πρόσφατη πρόθεσή της, αμέσως μετά την 

απόφαση για lockdown, να καταργήσει την κυριακάτικη αργία στον δήμο της Αθήνας, σε περιοχές 
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του δήμου Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και στα Σπάτα. Το έγκλημα είναι σχεδιασμένο στις 

λεπτομέρειες.  

Αυτά που απαιτούμε, άμεσα, για να ξανανοίξουμε τα μαγαζιά μας, μετά το δεύτερο lockdown είναι: 

 50% έκπτωση στη δεύτερη δόση του ΦΠΑ τρίτου τριμήνου και όσους έχουν πληρώσει 

εφάπαξ, αντίστοιχη έκπτωση στο επόμενο τρίμηνο 

 πληρωμή του ΕΦΚΑ Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου από το κράτος 

 κάλυψη του 70% των ενοικίων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου από το κράτος 

 διαγραφή υπολοίπων δόσεων του ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που τελούν σε 

αναστολή και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών των επιχειρήσεων 

 κλείσιμο του φορολογικού έτος την 30Η Σεπτεμβρίου  

 έκπτωση φόρου εμπορικής δραστηριότητας 70% για το 2020, ψήφιση αφορολόγητου ορίου 

στα 12.000€ 

 διαγραφή της τελευταίας δόσης φόρου εισοδήματος 

 50% ανεπίστρεπτη χρηματοδότηση σε όλους στο ύψος των τιμολογίων αγοράς περιόδου 

1/10 – 5/11/2020. Αν παραταθεί το lockdown, 70% ανεπίστρεπτη προκαταβολή 

 κάλυψη των μισθών των εργαζομένων 

 διαγραφή παγίων τελών και φόρων στους λογαριασμούς πρώην ΔΕΚΟ  . 

 άμεση εκκαθάριση των συνταξιοδοτικών αιτήσεων. Άμεση χορήγηση προσωρινών 

συντάξεων σε όσους καθυστερεί άνω του διμήνου 

 απαγόρευση πώλησης ειδών που εμπορεύονται οι ΚΑΔ που τελούν σε αναστολή από τα 

eshop, εκτός από τα eshop επιχειρήσεων που τελούν σε αναστολή. Αν η κυβέρνηση 

απαντήσει ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί αυτό, να τεθούν τα eshop σε αναστολή. Τη 

στιγμή που υποτίθεται μένουν ανοιχτά καταστήματα που πωλούν είδη πρώτης ανάγκης, η 

διάθεση των υπολοίπων προϊόντων από τα eshop συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό. Ποιες 

εταιρείες κρύβονται πίσω απ΄ αυτά τα eshop για τις οποίες βάζει πλάτη το υπουργείο; ο 

τζίρος που απορροφούν δεν χάνεται οριστικά απ’ τα δικά μας καταστήματα; ποια η ανάγκη, 

εν μέσω καραντίνας, να διακινούνται αυτά τα προϊόντα; ας μας δώσουν κι εμάς το δικαίωμα 

να λαμβάνουμε τηλεφωνικές παραγγελίες και να εξυπηρετούμε με ραντεβού.   

Τα αιτήματα αυτά είναι και εφικτά και αναγκαία. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτόγνωρη 

κατάσταση που θα αλλάξει δραματικά τον εμπορικό χάρτη της χώρας υπέρ των πολυεθνικών, των 

πολυκαταστημάτων, των μεγάλων super markets. 

Εμείς, με τις όποιες δυνάμεις, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε πανελλαδικά τα παραπάνω 

αιτήματα. Η ΕΣΕΕ έχει μεγάλη ευθύνη, έστω για τα προσχήματα, να υιοθετήσει αυτές τις θέσεις, 

πριν γίνουν όλα στάχτη! 

Νοέμβρης 2020 

Το ΔΣ του ΕΣΗ 

 

 


