
 

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση εργασίας του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης & Αναψυχής Καλαμάτας  
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας.  Ο Σύλλογος Καταστημάτων 
εστίασης & αναψυχής εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Μαλαπέτσα Νικόλαο, τον Αντιπρόεδρο 
Ζαγάκο Ανδρέα, τον Γραμματέα Κομπογιαννίτη Παναγιώτη, και τα μέλη Χρυσομάλλη Παναγιώτη, 
Κολοβό Ιωάννη και Σαμιώτη Βασίλη. Το Κίνημα Αλλαγής εκπροσωπήθηκε από τον Γραμματέα του 
Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας κ. Στέφανο Κομνηνό (διαδικτυακά). Το μέλος της 
Γραμματείας Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας κ. Γερονικολό Μενέλαο  και το γραμματέα της 
Ν.Ε. Μεσσηνίας κ. Ανδριανόπουλο Δημήτριο.  

Τέθηκαν τα άμεσα θέματα που απασχολούν τον κλάδο της Εστίασης εν μέσω πανδημίας αλλά και 
τα χρόνια προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο όπως η υπερφορολόγιση, η  πολυνομία, και η 
δομική αναδιάρθρωση του κλάδου. 

Αναλυτικά στα θέματα που πρέπει να εφαρμοστούν για να βοηθήσουν τον κλάδο στην 
επανεκκίνηση ο Σύλλογος έθεσε: 

 Κεφάλαιο κίνησης για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων μας 
 Ένταξη του κλάδου σε προγράμματα ΕΣΠΑ 
 Μείωση του Συντελεστή ΦΠΑ στο 6% μέχρι τέλος του 2021 
 Κούρεμα οφειλών που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση 
 Επιδότηση παγίων δαπανών και απαγόρευση εξώσεων 
 Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους 7 μήνες που παραμένει κλειστός ο κλάδος μας 
 Πρόσβαση στον Τραπεζικό δανεισμό μέσω εγγυήσεων που θα παρέχει το κράτος 

 
 

Στα χρόνια προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο προτάθηκε: 

 Μείωση του ΦΠΑ στο 9%  μόνιμα για τα επόμενα χρόνια 
 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με πλαφόν το μισθολογικό κόστος να περιορίζεται στο 25% 

του συνολικού κόστους εργασίας 
 Ελαστικό ποίηση των μορφών εργασίας ειδικά στις εποχικές επιχειρήσεις 
 Δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου απλοποιημένου με συγκέντρωση όλης της νομοθεσίας σε 

μία νέα χάρτα. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναδιάρθρωση και κατηγοριοποίηση του κλάδου της Εστίασης στην εφορία μέσω των ΚΑΔ  
 Δημιουργία νέου επιμελητηρίου αποκλειστικά για την εστίαση.  
 Προτάθηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας με θέμα την εστίαση. Η πρωτοβουλία θα θέσει σε 

Πανελλήνια διαβούλευση όλα τα θέματα που απασχολούν το κλάδο.  

 

Οι εγγραφές στο Σύλλογο συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον. Παρακαλούμε όλους τους 
συναδέλφους μας να εγγραφούν στο Σύλλογο. Η Εγγραφή τους δυναμώνει τη φωνή μας.  

 

Με εκτίμηση, 

Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης & Αναψυχής Καλαμάτας (Σ.Κ.Ε.Α.Κ.) 

 


