
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 
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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,  04 Νοεμβρίου 2021 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:  905 
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: «Πειραματισμοί και Στοχοποίηση της ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Χιλιάδες τα Λουκέτα» 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σε νέες περιπέτειες οδηγείτε ο κλάδος μας με τα νέα μέτρα εφαρμογής από Σάββατο 6 Νοεμβρίου. 

Το κλείσιμο 2.000 επιχειρήσεων το τελευταίο διάστημα πέρασε απαρατήρητο και δυστυχώς συνεχίζονται 

τα πειράματα στις επιχειρήσεις μας, ενώ η στήριξη του κλάδου μας από την άνοιξη του 2021 είναι παντελώς 

ανύπαρκτη. Το πλήγμα στην χρήση των εξωτερικών χώρων (υπαίθριων) με την υποχρεωτικότητα του rapid 

test ισοπεδώνει τις εισπράξεις όταν ένας από τους δύο πελάτες μας είναι ανεμβολίαστος. Σεβόμαστε τις 

όποιες προϋποθέσεις της Κυβέρνησης για την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας, αλλά είναι άδικο 

η απουσία στήριξης μέτρων προς τον πολύπαθο κλάδο της ΕΣΤΙΑΣΗΣ.  

ΖΗΤΑΜΕ 

1. Μόνιμη Νομοθετημένη παραμονή του Φ.Π.Α. στο 13%. 

2. Η επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών να μετατραπεί σε επιδότηση στήριξης 

(ουσιαστικά να μην επιστραφεί) προς τον κλάδο μας. 

3. Επιδότηση των ενοικίων κατά 40% για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των εξώσεων. 

4. Κάλυψη τουλάχιστον κατά 80% του μισθού στον εργαζόμενο στην ΕΣΤΙΑΣΗ. 

Προειδοποιούμε ότι τα χιλιάδες λουκέτα καταστημάτων μας θα είναι αναπόφευκτα. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 
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