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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,  10 Ιανουαρίου 2022 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:  945 
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   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Τελευταίες εξελίξεις για τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν για την Εστίαση & Διασκέδαση 

από το Υπουργείο Οικονομικών» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ήδη η κυβέρνηση συνειδητοποίησε την οικονομική κατάρρευση του κλάδου. Η πτώση των τζίρων έως 

70%, ο περιορισμός ωραρίου λειτουργίας- απαγόρευση μουσικής και ο μεγάλος αριθμός των 

ανεμβολίαστων δημιουργεί ένα μίνι Lockdown στα καταστήματά μας. Με κύριο στόχο την συγκράτηση των 

θέσεων εργασίας και προς προστασία των εργαζομένων, η κυβέρνηση προχωρεί στοχευμένα σε πακέτα στήριξης, 

τα οποία θα ανακοινωθούν στο εξής πλαίσιο: 

 Τα μέτρα στήριξης θα γίνουν, αφού συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία για το μέγεθός της όποιας 

ζημιάς.  

 Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κλάδοι που πρωτίστως πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα. 

 Ο τομέας της διασκέδασης πρωτίστως θα στηριχθεί και μετά η εστίαση. 

 Η ενίσχυση θα βασίζεται στα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία προηγούμενων ετών, ως επίσης και 

σε συγκεκριμένα στοιχεία μήνα προς μήνα. 

Οι σχεδιαζόμενες ενισχύσεις είναι: 

1. Διεύρυνση των ΚΑΔ. Οι Αναστολές εργασίας θα πληρώνονται από το κράτος με το επίδομα των 534 

ευρώ. Κύριο στοιχείο της ανωτέρω ενίσχυσης είναι η προστασία των εργαζομένων για να μην 

απολυθούν. 

2. Μειωμένη καταβολή των ενοικίων, η οποία ήταν του 40%. 

3. Αναστολή φορολογικών και Ασφαλιστικών εισφορών. 

4. Ενίσχυση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

5. Πιθανόν να ενταχθεί και το μέτρο νέας περικοπής ή και ακόμα διαγραφής στην επιστροφή των 

επιστρεπτέων προκαταβολών. 

6. Παράταση στην ένταξη της ρύθμισης των 36 ή 72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την 

διάρκεια της πανδημίας 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Δύο θα είναι οι φάσεις στήριξης: 

 Η πρώτη τοποθετείται προς το τέλος του μήνα 

 Η δεύτερη φάση ενίσχυσης θα είναι όταν ολοκληρωθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας. 

Κύριο στοιχείο στην εξέλιξη των κρατικών ενισχύσεων θα είναι αν η Όμικρον διαρκέσει μερικές 

εβδομάδες με περιορισμούς ή αν διαρκέσει ολόκληρο τον χειμώνα.   

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 

 


