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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

       Σε συνέχεια των προσπαθειών μας για την στήριξη του κλάδου και των εργαζομένων 
μας, μετά την συνάντηση μας την 16 Απριλίου 2021,με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου 
και Προστασίας καταναλωτή   κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη , την 7η Μαΐου 2021, 
πραγματοποιήσαμε μια ακόμη συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  κ. 
´Αδωνι Γεωργιάδη παρουσία και του κ. Σταμπουλίδη. 
 
Συζητήθηκαν τα θέματα που είχαν τεθεί μέσω της  επιστολής μας την 16-04-2021 
 

 
   
        Για το θέμα   επαναλειτουργίας δεν υπήρξε σαφής ημερομηνία , με την διευκρίνιση ότι  
θα τεθεί όμως εκ νέου το ζήτημα   στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων.  
Αιτηθήκαμε εκ νέου  τη δυνατότητα  επαναλειτουργιας κατ´ επιλογήν, για όσους διαθέτουν 
μονο εσωτερικούς χωρους, με ταυτόχρονη παράταση των μέτρων στηριξης για όλους. 
 Ο Υπουργός θεώρησε λογικό το αίτημα μας και  προσπάθησε  να δώσει λύση σε 
συνεργασία με το Υπουργείο οικονομικών.  Αναμένουμε τα αποτελέσματα. 
 

1) ΕΝΤΑΞΗ των επιχειρήσεων μας σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 
Είναι βέβαιη η δυνατότητα μας να κάνουμε αίτηση ένταξης.  Τα ποσά θα είναι ανάλογα με 
τον αριθμό των εργαζομένων μας με ελάχιστο αριθμό εργαζομένων  τον  ένα (1) .  Τα  ποσά 
θα κυμαίνονται από  4.000€ εως  18.000€. 
 

2) ΕΝΤΑΞΗ των επιχειρήσεων μας σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ εστίασης. 
Θα μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις μας οι οποίες είτε  έχουν πρώτο ΚΑΔ εστίασης 
είτε  δεύτερο  ΚΑΔ   εστίασης, ο οποιος όμως εμφανίζει  τα  μεγαλύτερα έσοδα. 
 

3) Σχετικά με το αναμενόμενο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών μας απάντησαν 
ότι για να αποτραπεί  ο αποκλεισμός της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων μας λόγω 
του όρου «απασχόληση ενός τουλάχιστον υπαλλήλου με σχέση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης»: 

Θα προστεθεί ο όρος, « η δυο υπαλλήλων με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης».  
 

4) Αναστολές πρόσωπικού - « κόφτης» των 16 ωρών (μετά την επαναλειτουργία μας). 



Αφού εξηγήσαμε εκτενώς την ιδιαιτερότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων μας, υπήρξε 
προθυμία για πιθανή εξεύρεση λύσης σε συνεργασία με το υπουργείο εργασίας.  

5) Τροποποίηση – επέκταση του νομοθετικού μας πλαισίου: 
Αναμένεται η ολοκλήρωση του στο προσεχές διάστημα. 
 

6) Ένταξη του κλάδου μας σε μελλοντικά  προγράμματα ΕΣΠΑ: 
Η αίσθηση που αποκομίσαμε είναι ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση. 
 
     Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με ολες μας τις δυνάμεις για την επιβίωση των 
επιχειρήσεων του κλάδου  μας και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων 
μας. 


