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 Οι αυξήσεις στα καύσιμα που ξεκίνησαν από 1η Οκτώβρη είναι ένας ακόμα κρίκος στην ατέλειωτη αλυσίδα 

επιβαρύνσεων που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή που ο τζίρος στο καθαριστήριο πέφτει από 

τα πλήγματα που έχουν δεχτεί οι πελάτες μας στο εισόδημα τους, από τα φορολογικά βάρη, την ίδια στιγμή τα 

έξοδα και το κόστος παροχής των υπηρεσιών μας εκτινάσσεται 

 Από την μία οι τράπεζες με τα μηχανάκια και τις προμήθειες που μαζεύουν το 1,5-2% του τζίρου, η αύξηση 

1% στο ΦΠΑ που απορροφήσαμε μέσα στο καλοκαίρι (γιατί κανείς δεν μπορούσε να αυξήσει τις τιμές και να 

μετακυλήσει την αύξηση στους πελάτες του), τώρα έχουμε τις αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενώ 

προετοιμάζονται και νέες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και νέο τέλος 5% στο τηλέφωνο.  Την ίδια στιγμή οι 

τιμές καθαρίσματος και ο τζίρος μας έχουν πιάσει «πάτο». 

 Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα πλεονάσματα που συγκεντρώνει για να δώσει ζεστό χρήμα στις μεγάλες 

επιχειρήσεις χάριν της ανάπτυξης. Τα δικά τους όμως πλεονάσματα είναι τα δικά μας ελλείμματα στην δουλειά μας 

, στα νοσοκομεία , στα σχολεία των παιδιών μας 

 Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Απαντάμε στα νέα μέτρα αγωνιστικά. Καλούμε όλους τους συναδέλφους 

σε παράσταση διαμαρτυρίας την 

 Τετάρτη 26 Οκτώβρη στις 8.00 πμ στο Υπουργείο Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 

10 στο Σύνταγμα) 

 καλώντας την Κυβέρνηση να πάρει πίσω τα μέτρα. Αλλιώς να της παραδώσουμε τα κλειδιά των μαγαζιών μας , να 

έρθουν να δουλέψουν εκείνοι για να μας πουν πως μπορεί μια μικρή επιχείρηση μετά από όλα αυτά να επιβιώσει 

Καλούμε την Ομοσπονδία μας να συντονίσει αυτόν τον αγώνα σε πανελλαδικό επίπεδο.  Τα σωματεία ανά 

την Ελλάδα να πάρουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες.   

Καλούμε και σωματεία και άλλων κλάδων στην Αττική να συντονίσουμε τη δράση μας. 

Απαιτούμε 

 Να πάρει πίσω η Κυβέρνηση τα μέτρα για τις  αυξήσεις στα καύσιμα και στους υπόλοιπους 

οργανισμούς κοινής ωφέλειας  

 Να καταργηθούν οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης 

 Να δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο στην βιοτεχνία όπως στους εφοπλιστές 

 Επαναφορά του αφορολόγητου. 20.000 € αφορολόγητο όριο και επιπλέον 5.000 € για κάθε 
παιδί. 


