
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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ΘΕΜΑ: «Στο χείλος του γκρεμού οι μισές επιχειρήσεις ΕΣΤΙΑΣΗΣ. 

Αναμένονται χιλιάδες κλεισίματα και Εκτίναξη της Ανεργίας» 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος μας, όπως και εσύ αντιλαμβάνεσαι, ήδη βρίσκεται στο 

χείλος του γκρεμού και έτοιμος για οικονομική κατάρρευση. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

μας το τελευταίο διάστημα είναι τελείως ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ χωρίς απολύτως καμία κυβερνητική 

στήριξη. Οι Συναρμόδιοι Υπουργοί θαμπωμένοι  από την αύξηση των κρατικών Εσόδων, ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ 

για ευνόητους λόγους.  

Τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει από έγκυρα ινστιτούτα μελετών για τον κλάδο μας, δίνουν 

εικόνα της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  

1. Οι μισές επιχειρήσεις της ΕΣΤΙΑΣΗΣ είναι στο χείλος του γκρεμού. 

2. Μία στις δύο επιχειρήσεις έχει καθυστερημένες οφειλές σε ΕΦΟΡΙΑ-ΤΑΜΕΙΑ. 

3. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του κορονοϊού είναι εμπόδιο για την 

εξυπηρέτηση των τρέχουσων υποχρεώσεών. 

4. Ο πληθωρισμός μείωσε τα πραγματικά εισοδήματα και κατεπέκταση του πελάτη. 

5. Το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων εκτινάχθηκε στο 37,4%. Το 

κόστος καυσίμων στο 50,8%. Το κόστος ενοικίου 6,8%. Το κόστος εργασίας στο 15%. Το 

κόστος ενέργειας στο 87,2%.  

Ενώπιων όλων αυτών των δεδομένων αναμένονται χιλιάδες κλεισίματα, εκτίναξη της ανεργίας και 

οπωσδήποτε κοινωνικές και οικογενειακές τραγωδίες. 

http://www.pansekte.com/
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Συνάδελφε, είσαι γνώστης και ζεις και εσύ το δράμα που βιώνει σήμερα η επιχείρησή μας. 

Απευθύνουμε και σε σένα και σε όλους ΕΚΚΛΗΣΗ πριν είναι πολύ αργά να εντείνουν τις 

διαμαρτυρίες τους στον τοπικό βουλευτή - Υπουργό – Επιμελητήρια – Ομοσπονδίες – 

Συλλόγους, ούτως ώστε οι διαμαρτυρίες μας να εισακουστούν.  

 

 

 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 


