
Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, 

διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης 

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) 
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ΘΕΜΑ: «Κινητοποιήσεις για κλείσιμο της Εστίασης» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ενώπιων των επερχόμενων κινητοποιήσεων του κλάδου μας ανακοινώνουμε τα εξής: 

Σαφέστατα και συμφωνούμε σε διάφορα είδη κινητοποιήσεων. Το κλείσιμο όμως της επιχείρησης, είναι 

μία πράξη που αφορά τον ιδιοκτήτη, εφόσον προηγουμένως κρίνει τα παρακάτω τρέχοντα γεγονότα: 

1. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, δήλωσε ότι στην παρούσα κατάσταση, δεν έχει δυνατότητα 

παροχών προς τον κλάδο μας (σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις συναδελφικών σωματείων 

που επισκέφτηκαν το Μέγαρο Μαξίμου). 

2. Το πραγματικό και υπαρκτό φαινόμενο διαφωνίας μεταξύ των συναδέλφων που δημιουργεί 

το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να αποφασίζει για συμμετοχή ή μη στις κινητοποιήσεις.   

Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. ήδη προχώρησε σε εντονότατες διαμαρτυρίες προς τα συναρμόδια υπουργεία 

Οικονομικών –Ανάπτυξης –Εργασίας, ζητώντας ΑΜΕΣΑ νέα μέτρα στήριξης του κλάδου: 

 Επιδότηση εκ νέου του ενοικίου  

 Οι Επιστρεπτέες προκαταβολές να μετατραπούν σε ΜΗ επιστρεπτέες  

 Επιδότηση του μισθού των εργαζομένων κατά 80%   

 Μείωση του Φ.Π.Α. ΣΤΟ 9% 

 Νέες χρηματοδοτήσεις της ρευστότητας της επιχείρησής μας 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 
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