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Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο τ ης κινητοποίησης του Κλ άδου με 24ωρο κλείσιμο καταστ ημάτων σε
πανελλαδικό επίπεδο την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, σας ενημερώνουμε για τα βήματ α που
πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι για την επ ιτ υχία τ ης διαμαρτυρίας.
1. Πανελλαδικό 24ωρο καθολικό κλείσιμο καταστημάτων με την παρουσία όλου του
προσωπικού μας μπροστά από τα καταστ ήματά μας (εάν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι
να φορούν ρουχισμό της ειδικότητάς τους πχ μάγειρας ή ψήστης την μπλούζα εργ ασίας ,
σερβιτόρος την ποδιά κτλ).
2. Παράδοση στις τοπικές αρχές ψηφίσματος ίδιου με το ψήφισμα που θα επιδοθεί στον κ.
Πρωθυπουργό (θα σας αποσταλεί). Η παράδοση θα γίνει στον Περιφερειάρχη ή
Αντιπεριφερειάρχη ή στον Δήμαρχο.
3. Μαζί με το ψήφισμα θα αποσταλεί και κείμενο αποδόμησης του κυβερνητ ικού
αφηγήματος ότι οι ενισχύσεις από την κυβέρνηση κάλυψαν τις απώλειες.
4. Θα σας σταλεί ακόμη επίσημη δημοσκόπηση από την οποία προκύπτει η δυσαρέσκεια
του Κλάδου από τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας.
5. Επίσης σας επισ υνάπτ ουμε και τη σχετική αφίσα.

Αιτήματα του Κλάδου










Αναπροσαρμογή των προστίμων και μετατόπισή τους και στον παραβάτη.
Μεταβολή επιστρεπτέας προκαταβολής σε ΜΗ επιστρεπτέα.
Συμμετοχή στην λ ήψη αποφάσεων με συμμετοχή στις αρμόδιες επιτροπές .
Επιδότηση ενεργειακού κόστους και ενοικίο υ.
Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών ή αναστολή των συμβάσεων εργασίας .
Απαλλαγή από την κατ αβολή δημοτικών τελών.
Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων.
Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκε ίνων του 2020 και των αρχών τ ου 2021.
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Διαρθρωτικά μέτρα
1.
2.

3.

Ειδική Γραμματεία ή Επιμελητήριο Εστίασης.
Επίλυση του εργατικο ύ κόστους με ειδικές ρυθμίσεις σε στρεβλώσεις της εργατικής
νομοθεσίας που δεν λαμβάνουν υπόψη της υψηλής έντ ασης επιπλέον κοστολογίων
του κλάδου (νυχτερινά, βραδινά, αργίες, σαββατοκύριακα) και την μοναδικότητά
του, στο σύνολο των εργασιακών θέσεων.
Εξ΄ ορθολογισμός του κλάδου με δομικές αλ λαγές.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Καββαθάς

Γεώργιος Κουράσης

ΠΟΕΣΕ

Καποδιστρίου 24
106 82
http://www.poese.gr

Αθήνα

Τηλ.: 210 – 3317.301 Fax: 210 – 3317.302
e-mail: info@poese.gr

C:\Users\Marathokampiti\Desktop\123_Ενημέρωση για το πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων.doc

2

