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ΗΕστίαση υποφέρει. Η ΠΟΕΣΕ ζητούσε εδώ και και-

ρό μια σειρά μέτρων για την στήριξη του κλάδου και 

μάλιστα τα έθεσε προ ημερών σε τηλεδιάσκεψη που 

πραγματοποίησε με τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Στα-

ϊκούρα. Όλοι περίμεναν με μεγάλες προσδοκίες τις κυβερνητι-

κές εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη. Μέτρα τελικά πάρθηκαν, αλ-

λά είναι τελικά αρκετά για έναν κλάδο που έχει δει το τζίρο του 

να μειώνεται δραματικά του από το ξέσπασμα της πανδημίας και 

μετά; Στη διάρκεια της πολυαναμενόμενης ομιλίας του ο πρω-

θυπουργός εξήγγειλε μεταξύ άλλων τη διατήρηση του ΦΠΑ στο 

13% και πέραν του Οκτωβρί-

ου 2020, τη μείωση ενοικίων 

(-40%) μέχρι το τέλος του έ-

τους, τη ρευστότητα μέσω ε-

πιστρεπτέας προκαταβολής 

και την αναβολή μέχρι και τον 

Απρίλιο του 2021 κάθε οφει-

λής που είχε ανασταλεί στην 

πρώτη φάση της πανδημίας 

(φορολογική και ασφαλιστική) για τις επιχειρήσεις 

που επλήγησαν περισσότερο από τον κορωνοϊό. Ό-

λα αυτά είναι ένα καλό πρώτο βήμα για τη στήριξη 

του κλάδου, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν πολλά 

περισσότερα για να να μπορέσουν τα εστιατόρια να 

βγουν από το τούνελ της αβεβαιότητας και να επι-

βιώσουν μέχρι την επόμενη μέρα. Όσο η υγειονο-

μική κρίση συνεχίζεται, τόσο θα παρατείνεται και 

η ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και των ερ-

γαζομένων της. Ας μην ξεχνάμε τέλος, πόσο κομβικός είναι ο 

ρόλος της εγχώριας επισιτιστικής βιομηχανίας για το σύνολο 

της ελληνικής Οικονομίας, καθώς περιλαμβάνει περισσότερες 

από 120.000 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα απασχολώντας πά-

νω από 400.000 εργαζόμενους. Αν η Μαζική Εστίαση συνεχίσει 

να πλήττεται τόσο σφοδρά, είναι σίγουρο πως θα συμπαρασύ-

ρει και άλλους κλάδους της Οικονομίας, γεγονός που οφείλει η 

Κυβέρνηση να αποτρέψει με κάθε κόστος. 

Εύα Τούνα 
Διευθύντρια Σύνταξης

 Η εγχώρια επισιτιστική βιομηχανία 
επηρεάζει σημαντικά το σύνολο 
της ελληνικής Οικονομίας, καθώς 
απασχολεί πάνω από 400.000 
εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. 
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ΜΕΛΟΣ

EDITORIAL

We Like!
 To ΨΗΤΟ απέκτησε 
τη δική του f/b page. 

Ακολουθήστε μας 
στο facebook (@
PsitoMagazine), 

κάντε like στη σελίδα 
μας και ελάτε να 

μεγαλώσουμε κι άλλο 
τη διαδικτυακή μας 

κοινότητα. 
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Bimonthly edition for Foodservice companies and the meat market.

TECHNICAL REQUIREMENTS: Page 23.5 χ 33.5 cm (inc. bleeds). Illustration paper 115 gr. Cover pages-illustration paper 250 gr.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νέα καταστήματα και 
ειδήσεις από τον κλάδο 
της Μαζικής Εστίασης.
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