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Δελτίο Τύπου 

 
Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 27ης Νοεμβρίου 

 
 
Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος ανακοινώνει ότι ο κλάδος των 
βενζινοπωλών συμμετέχει στις κινητοποιήσεις μικρομεσαίων, εργαζομένων 
και συνταξιούχων που πραγματοποιείται στις 27 Νοεμβρίου 2014.  
 
Διαμαρτυρόμαστε για την εξοντωτική πολιτική της τρόικας και των μνημονίων 
και ειδικά για τις πολιτικές κατά του κλάδου μας που είχε ως αποτέλεσμα τον 
αφανισμό χιλιάδων πρατηρίων, τη βαριά φορολογία στα καύσιμα και ιδίως στο 
πετρέλαιο θέρμανσης, τους συνεχείς φόρους και χαράτσια που μας 
γονατίζουν και τα μέτρα εκτόπισης των βενζινοπωλών από την αγορά. 
 
Σε ό,τι αφορά στη μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του φόρου 
πετρελαίου θέρμανσης κατά 30% οι θετικές επιπτώσεις στα συνεχώς 
μειούμενα εισοδήματα θα είναι οριακές και η επίδρασή της θα αμβλυνθεί από 
τη μικρή αύξηση του πληθωρισμού, την αύξηση της παρακράτησης στις 
συντάξεις και την αύξηση φορολόγησης σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού. 
Είναι ανάγκη  να μειωθεί στα επίπεδα του 2011 ο Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και να επανέλθει το αφορολόγητο 
όριο στους μικρομεσαίους. 
 
Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μαζί  στην πολιτική της εξοντωτικής λιτότητας 
και εξαφάνισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η οποία δεν μπορεί να 
συνεχιστεί άλλο. Είναι αυτή η πολιτική που οδήγησε 250.000 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε λουκέτο, 850.000 εργαζόμενους στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην ανεργία και 3,5 εκ. συμπολίτες μας στα όρια της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.  
 
Η κυβέρνηση εξαγγέλλει υποσχέσεις αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή. 
Στον προϋπολογισμό για το 2015 που κατέθεσε, παρά τις διακηρύξεις για 
success story δεν υπάρχει ούτε μια παρέμβαση για να δοθεί ώθηση στην 
ελληνική οικονομία. 
 
Αντιθέτως, οι δημόσιες επενδύσεις εξακολουθούν να συρρικνώνονται, νέες 
μειώσεις μισθών & συντάξεων προβλέπονται ενώ και οι πολυδιαφημιζόμενες 
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μεταρρυθμίσεις φαίνεται να οδηγούν σε μεγαλύτερη συμπίεση της 
αγοραστικής δύναμης και της εγχώριας ζήτησης.  
 
Είναι σαφές ότι αυτός ο φαύλος κύκλος λιτότητας και αναποτελεσματικών 
μνημονίων δεν μπορεί να συνεχιστεί. 
 
Καλούνται όλες οι ενώσεις όπως συμμετάσχουν στις κατά τόπους 
συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες και ενώσουν τη φωνή τους με τους άλλους 
μικρομεσαίους και τους διαδηλωτές, απαιτώντας αλλαγή πολιτικής. 
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