
ΝΑΥΑΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

Βούλιαξε στην απέραντη θάλασσα της ανακρίβειας και της ανικανότητας αυτών που 

ανέλαβαν να τα διανείμουν. Είναι οι ίδιοι που τον Μάιο δήλωναν πως ο κλάδος μας 

απορρόφησε τον ΦΠΑ 23% ενώ τον Ιούλιο γίνανε κυβερνητικό φερέφωνο και όπως 

βγαίνουν τα σαλιγκάρια μετά την βροχή έτσι και αυτοί σύρθηκαν από κανάλι σε 

κανάλι και βροντοφωνάζανε τις απαιτήσεις μιας ανόητης συνταγής.  

Δήλωσαν πως εκπροσωπούν το 100% των επιχειρήσεων στην χώρα και θα 

αναλάβουν να τις ενημερώσουν προκειμένω να συμμετάσχουν στο σχέδιο μείωσης 

των τιμών και αυτό τα τρία υπουργεία το δέχθηκαν χωρίς καν να διασταυρώσουν τα 

στοιχεία με τα πραγματικά μεγέθη. Πως γίνεται τη στιγμή που χιλιάδες επιχειρήσεις 

εκπροσωπούνται από τον ΠΑΣΚΕΔΙ και δεν ανήκουμε ούτε στη ΓΕΣΕΒΕΕ ούτε στον 

χρηματοδοτούμενο συνδικαλισμό ούτε στην ανεδαφική προσπάθεια μείωσης των 

τιμών με τέτοιες διαδικασίες; 

Δήλωσαν πως 15.000 επιχειρήσεις έλαβαν το σήμα, που σημαίνει πως σε ένα μήνα 

οι 20 εστιάτορες μέσα στα εστιατόρια τους ήλεγξαν τα οικονομικά στοιχεία, καθώς 

και 15.000 παλιούς και 15.000 νέους καταλόγους και ας αφήσουμε τις γνώσεις τους, 

τον χρόνο που τον βρήκαν; Εμείς ως ΠΑΣΚΕΔΙ αμφιβάλουμε και πολύ θα θέλαμε να 

μάθουμε τα ονόματα έστω 1000 επιχειρηματιών που πήραν το αυτοκόλλητο. ‘Εστω 

και 100 επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να έχουν ήδη προωθηθεί μέσω των υπουργείων 

όπως προέβλεπε το σύμφωνο που υπέγραψαν οι φορείς με αυτά στο πλαίσιο της 

ανταπόδοσης; Που είναι αυτά τα ονόματα να τα δούμε και εμείς; Από πού θα μάθει 

ο καταναλωτής ποιες επιχειρήσεις μείωσαν τις τιμές; Γιατί τα υπουργεία δεν 

αναφέρουν τα ονόματα στις ιστοσελίδες τους, έστω και της μιας καφετέριας στο 

Ηράκλειο της Κρήτης που το έλαβε;   

Φτάνει πια το δούλεμα . Φτάνει πια η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών 

οργάνων από το κράτος και τους Έλληνες φορολογούμενους, που τους μετατρέπει 

σε υποτελείς των ορέξεων της πολιτικής και όχι σε μαχητές όσων μας πληγώνουν 

από την άσκηση αυτής. 

Δηλώσαμε τον Ιούλιο πως η μείωση του ΦΠΑ σε 13% αν και δεν είναι αρκετή είναι 

καλοδεχούμενη και πως η μείωση των τιμών απαιτεί πολυσύνθετες οικονομικές 

ζυμώσεις και πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πάρουμε τα απόλυτα 

οικονομικά δεδομένα των συναδέλφων μας , για τον λόγω αυτό υπάρχουν οι 

εκάστοτε Εφορίες. Για άλλη μία φορά σας λέμε πως το κράτος δεν θα πρέπει να 

αναμένει και αύξηση των φορολογικών εσόδων και μείωση των τιμών, αλλά την 

ελεύθερη οικονομία να δώσει τα αποτελέσματά της. Επέλεξαν τρία υπουργεία την 

ανακρίβεια τουλάχιστον μην επιβάλλουν την ανοησία ως οικονομικό μοντέλο 

εφαρμογής. Στο επόμενο τρίμηνο οι εφορίες θα δώσουν τα στοιχεία εκείνα στα 

οποία πρέπει να πατήσει η οικονομική πολιτική, η οποία ας απέχει από τον 



εκβιασμό ή μείωση των τιμών ή επιστροφή στον αυξημένο ΦΠΑ διότι αυτός οδηγεί 

σε αστάθεια το οικονομικό περιβάλλον με αρνητικά αποτελέσματα τόσο για τους 

επιχειρηματίες όσο και για τους καταναλωτές. 

 


