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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ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Ανάσα για τις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης η απόφαση του Υπουργείου
Οικονομικών για ρύθμιση ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ που γεννήθηκαν εν μέσω πανδημίας
Θετική η εξέλιξη της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για την αποπληρωμή των χρεών
που γεννήθηκαν εν μέσω πανδημίας.
Καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος πολύ καλά γνωρίζει τον οικονομικό καταποντισμό
της εστίασης, πριν των οριστικών αποφάσεων, να επανεξετάσει τα εξής:


Η χρονική διάρκεια της εξόφλησης των χρεών που δημιουργήθηκαν

με ευθύνη της

κυβέρνησης (όπως παραδέχεται ότι δεν φταίνε οι οφειλέτες), να είναι τουλάχιστον μέγα μέρος
χωρίς τόκους.


Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου μας είναι εγκλωβισμένες σε συγκεντρωμένα χρέη λόγω
Κορωνoιού, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ λοιπόν το ανάλογο κούρεμα.



Κούρεμα των χρεών μας σημαίνει ανάσα οικονομίας, βιωσιμότητας –προοπτική Ανάπτυξης

Άραγε θα εισακουστούμε ή θα οδηγηθούμε στο κόκκινο και κλείσιμο;
Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους φορείς Σωματεία, Ενώσεις, Επιμελητήρια , Συλλόγους και
Ομοσπονδίες για ενέργειες ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ προς αυτήν την κατεύθυνση για να σώσουμε τα
αυτονόητα δικαιώματά μας.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τσαπατσάρης Γρηγόριος

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας)

