Συνάδελφοι

Εν συνεχεία της συνάντησης που είχαμε την 25-06-2020 με τον Γενικό Γραμματέα
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, κατά την οποία,
εκθέσαμε στον Γενικό Γραμματέα τεκμηριωμένα τις διαφωνίες μας, σχετικά με στο
πλαίσιο των επιβληθέντων στις επιχειρήσεις μας μέτρων ασφαλείας, δυνάμει της η
υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37992 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2401/17-62020/τεύχος Β΄), εστιάζοντας στα σημεία που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ώστε
να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις μας σύννομα και με ασφάλεια,
πραγματοποιήσαμε νέα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη την 1η Ιουλίου 2020 και εν
συνεχεία την 07-07-2020 συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Άδωνι Γεωργιάδη παρόντος και του ως άνω Γενικού Γραμματέα
Συζητήσαμε το ζήτημα της τροποποίησης των μέτρων που μας επιβλήθηκαν,
την απονομή στον κλάδο μας μέτρων στήριξης και ελαφρύνσεων και για τους δύο
επόμενους μήνες και τρίτον το πάγιο αίτημα μας για διεύρυνση του αντικειμένου
λειτουργίας μας
Σχετικά με το πρώτο ζήτημα διαπιστώσαμε άρνηση των επιστημόνων της
επιτροπής των λοιμωξιολόγων να ακούσουν τις απόψεις μας
Σχετικά με το δεύτερο ζήτημα της οικονομικής μας στήριξης, μας
μεταφέρθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να ενταχθούμε στα μέτρα οικονομικής
υποστήριξης που αφορούν α) τη δυνατότητα θέσεως του προσωπικού μας σε
καθεστώς αναστολής και για τους δύο επόμενους μήνες, β) την καταβολή μειωμένου
ενοικίου κατά 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και γ) την καταβολή σε μας
τρίτης δόσης επιστρεπτέας προκαταβολής. Από τη μεριά μας τονίσαμε ότι πρέπει να
ενταχθούν στα μέτρα όλες οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ παιδότοπου ανεξαρτήτως σειράς
και ότι πρέπει να ανοίξει και για τον κλάδο μας η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
Σχετικά με το τρίτο ζήτημα επιβεβαιώσαμε την πρόθεση της κυβέρνησης για
αλλαγή της νομοθεσίας με σκοπό τη διεύρυνση των δυνατοτήτων μας και μας
ζητήθηκε εκ νέου η ολοκληρωμένη πρότασή μας σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε καθημερινά για την υποστήριξη των
επιχειρήσεών μας και προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας για την ευόδωση των
σκοπών μας

