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ΣΔΠ/00004/01 

 

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας) 

 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                                             Κοζάνη,  3 Ιανουαρίου 2022 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:  942 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Αρ. Έγκρισης 49/2016 

web : www.pansekte.com       

email : info@pansekte.com    

  office@pansekte.com          

Τηλ : 2462502358                   
Κιν: 6995625262 – 6938805578     
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38, Κοζάνη   

 

ΘΕΜΑ: « Πώς και σε Ποιές Επιχειρήσεις Εστίασης και Διασκέδασης θα εφαρμοστούν οι 

αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Ιανουάριο 2022 » 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

σύγχυση προκάλεσαν σε χιλιάδες συναδέλφους Εστίασης και Διασκέδασης για τον τρόπο με τον 

οποίο ανακοινώθηκε το πλαίσιο στήριξης αναστολή εργασίας των εργαζομένων. Με απόφαση του 

Υπουργείου Εργασίας και του Αναπληρωτή Υπουργού, κύριο Σκυλακάκη, προσδιορίζουν τους 

ΚΑΔ των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν δικαίωμα να θέσουν σε αναστολή τον εργαζόμενο  

τους. 

Οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ είναι: 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

56.10.11.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή 

μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 

56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα 

56.30.00.00 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

56.30.10.00 Υπηρεσίες παροχής ποτών 

56.30.10.01 Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο 

56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ 

56.30.10.09 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ 

56.30.10.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο 

http://www.pansekte.com/
mailto:info@pansekte.com
https://www.taxheaven.gr/circulars/98/pol-1087-25-6-2003
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56.30.10.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ 

56.30.10.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ 

56.30.10.13 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων 

90.01.10.01 Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας 

90.01.10.02 Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων 

90.01.10.04 Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης 

90.01.10.07 Υπηρεσίες τραγουδιστή 

90.01.10.08 Υπηρεσίες χορευτή 

90.01.10.12 Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας 

90.01.10.13 Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος 

90.01.10.14 Υπηρεσίες χορωδίας 

90.02.19.04 
Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού 

κλπ) 

90.02.19.10 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 

90.04.10.09 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών 

90.04.10.11 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

90.04.10.12 Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

93.29.19.03 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.) 

93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) 

93.29.21.01 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως 

 

Προϋποθέσεις ένταξης στην αναστολή 

 ο εργαζόμενος πρέπει να έχει προσληφθεί ως  τις 30 Δεκεμβρίου  2021  
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 υποχρεούται η επιχείρηση να μην προβεί σε απολύσεις κάτι τη διάρκεια της 

αναστολής  

 ο δικαιούχος  παίρνει αποζημίωση  534 ευρώ για 30 μέρες και σε περίπτωση 

μειωμένων ημερών το βοήθημα δίδεται κατά αναλογία. 

 

    Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους συναδέλφους η περίπτωση του ελέγχου 

από τους επιθεωρητές εργασίας στους  οποίους  έχει δοθεί εντολή για εντατικούς 

ελέγχους. 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 

 


