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Ο Βουλευτήσ Βαςίλησ Κεγκζρογλου καταθζτει αναφορά το υπόμνημα του Πανελληνίου 
Σωματείου Καταςτημάτων και Καταναλωτών Εςτίαςησ και Διαςκζδαςησ (ΠΑ.Σ.Κ.Κ.Ε.ΔΙ.) με 
θζμα «Παρεμβάςεισ ςτην κατεφθυνςη του ανοίγματοσ του κλάδου τησ Εςτίαςησ την 
03/05/2021» και αιτείται απαντήςεων. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΩΜΑΣΕΙΟ 
ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΕΣΙΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΔΑΗ “ΠΑ..Κ.Κ.Ε.ΔΙ.”  
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ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

Θζμα: Παρεμβάςεισ ςτθν κατεφθυνςθ του ανοίγματοσ του κλάδου τθσ Εςτίαςθσ 
τθν 03/05/2021 ηθτεί το ΠΑΣΚΕΔΙ. 

 
 

Κφριε Τπουργζ, 

Η αλλαγι ςτισ ηωζσ όλων μασ είναι δεδομζνο ότι κα αποδειχκεί αναπόφευκτθ. Ο 

δρόμοσ για τθν επιςτροφι ςτθν κανονικότθτα είναι μακρφσ και θ επανεκκίνθςθ τθσ 

οικονομίασ αναμζνεται να αποτελζςει μια τεράςτια πρόκλθςθ τόςο για τθν 

κυβζρνθςθ, όςο και για τουσ ίδιουσ τουσ Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ, με κλάδουσ όπωσ 

αυτόσ τθσ Εςτίαςθσ να βρίςκονται εκ φφςεωσ ακόμα περιςςότερο εκτεκειμζνοι ςτισ 

δραματικζσ ςυνζπειεσ τθσ επόμενθσ μζρασ. 

Για πολλοςτι φορά ωσ κλάδοσ πεικαρχιςαμε πλιρωσ εξαρχισ, ςε ότι μασ ηθτικθκε, 

λειτουργϊντασ ςτο ςφνολο μασ με γνϊμονα τθν μζγιςτθ αξία, αυτισ τθσ δθμόςιασ 

υγείασ και τθσ ευκφνθσ προσ τον ςυνάνκρωπο. Η ϊρα τθσ επανεκκίνθςθσ μασ 

οφείλει να χαρακτθριςτεί από τόλμθ και κυνικι αντίλθψθ τθσ υπάρχουςασ 

οδυνθρισ κατάςταςθσ. 

Διακζτοντασ ζνα ςφνολο από 100.000 και πλζον επιχειρθματίεσ, κακϊσ και 700.000 

και πλζον εργαηόμενουσ να ςυντάςςονται κάτω από τον κοινό ςτόχο τθσ 

επανεκκίνθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, δεν μπαίνουμε ςε διαδικαςία ικεςίασ και 
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αφινουμε ςτθν άκρθ ςυνδικαλιςτικζσ πρακτικζσ, που εξάλλου ποτζ δεν ιταν τθσ 

αρεςκείασ μασ. 

Ζχετε μάκει, γιατί ζτςι ίςωσ βολεφεςτε, πωσ ο κλάδοσ τθσ Εςτίαςθσ ςτθ χϊρα μασ, 

εκπροςωπείται από τθν ΠΟΕΕ και τον πρόεδρό τθσ κ. Καββακά. Κάνετε όμωσ 

τεράςτιο λάκοσ, το οποίο μπορείτε να διαπιςτϊςετε και να διορκϊςετε, ςτον 

παρακάτω ςφνδεςμο Social Media ΠΑΣΚΚΕΔΙ – ΠΟΕΣΕ – ΓΣΕΒΕΕ: Η ςύγκριςη 

“φωτιά” που “καίει” τον πληρωμένο ςυνδικαλιςμό! 

Αυτό που ηθτοφμε ωσ ζνα Μθ Κυβερνθτικό ωματείο, που αρικμεί πάνω από 17 

χρόνια ςυνεχοφσ παρουςίασ δίπλα ςτον κλάδο τθσ Εςτίαςθσ, μετρϊντασ αιςίωσ 

 εγγεγραμμζνα μζλθ-καταςτιματα ςε όλθ τθ Χϊρα, είναι να ςασ 

γνωςτοποιιςουμε, ότι οι παρακάτω προτάςεισ αποτελοφν προϊόν λεπτομεροφσ 

ζρευνασ και ςχεδιαςμοφ από τθν ειδικι μασ ομάδα νομικϊν, οικονομολόγων και 

μθχανικϊν, που αποςκοπεί να παρουςιάςει ζνα οργανωμζνο και υλοποιιςιμο 

ςχζδιο για τθν επόμενθ μζρα τθσ Εςτίαςθσ μετά τθν παροφςα καταςτροφι. 

1) Εκτόσ τθσ υπαίκριασ επιφάνειασ, να ςυμπεριλθφκεί και θ εςωτερικι 

υμιχπαίκρια επιφάνεια, όπωσ και επιχειριςεισ εντόσ ςτοϊν με εξωτερικοφσ 

χϊρουσ. 

2) Σο ωράριο να επεκτακεί ζωσ τισ 24.00, οφτωσ ϊςτε να υπάρχει το περικϊριο 

χρόνου και για τουσ επιχειρθματίεσ και για τουσ πελάτεσ. 

3) Να αυξθκοφν οι ΚΑΔ. 

4)  Σο κόςτοσ για τα self tests των εργαηομζνων, να καλφπτεται εξολοκλιρου 

από το κράτοσ. 

 
Κφριε υπουργζ, 

 
ωσ ωματείο που εκπροςωπεί, πζρα από κάκε επαγγελματικι ιδιότθτα, 

ανκρϊπουσ με οικογζνειεσ που αγωνιοφν για τθν ίδια τουσ τθν επιβίωςθ, 

μετά από τισ ςυνζπειεσ μιασ τόςο απρόςμενθσ καταςτροφισ, αναμζνουμε 

κάτι περιςςότερο από μια θμερομθνία επανζναρξθσ τθσ λειτουργίασ των 

καταςτθμάτων. 

 
Με εκτίμθςθ 

Νίκθ Κωνςταντίνου 

Πρόεδροσ 
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