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Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
Προς τον κ. Ι. Δημητριάδη,
Γενικό Διευθυντή πιστοποίησης της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε
Κοινοποίηση :
1) Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη
2) Γ.Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΕΤΟΥΣ 2021
Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως γνωρίζετε οι επιχειρήσεις λειτουργίας παιδοτόπων είναι ο κλάδος ο
οποίος έχει πληγεί βαρύτατα εξαιτίας της πανδημίας covid-19.
Η αναστολή λειτουργίας τους με κρατική εντολή ξεκίνησε την 11η Μαρτίου 2020
και διήρκεσε έως και την 17η Ιουνίου 2020. Κατά την επαναλειτουργία τους , η
επιτροπή των λοιμοξιολόγων απαγόρευσε στις επιχειρήσεις μας να λειτουργούν
με τον βασικό τους φουσκωτό εξοπλισμό και όχι μόνο , κάτι το οποίο ισχύει μέχρι
και σήμερα παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Σύλλογος μας για την άρση της
παράλογης αυτής απαγόρευσης.

Ήδη από την 3η Νοεμβρίου 2020 οι επιχειρήσεις μας βρίσκονται για δεύτερη
φορά σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας με κρατική εντολή και παραμένει
άγνωστο πότε και αν θα μας επιτραπεί να επαναλειτουργήσουμε και με ποιους
όρους.
Διανύουμε ήδη τον 9ο μήνα αναστολής- υπολειτουργίας των επιχειρήσεων μας κάτι
το οποίο έχει δυστυχώς βαρύ αντίκτυπο , όχι μόνο γιατί η πτώση του τζίρου μας
έχει υπερβεί το 90% αλλά και επειδή συνέτεινε σε «βροχή λουκέτων» τα οποία
σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο Σύλλογος μας θα συνεχιστεί με αμείωτους
ρυθμούς.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω δυσμενέστατων γεγονότων, θεωρούμε πλέον δίκαιο
και επιβεβλημένο να ζητήσουμε για τα μέλη μας , η πλειοψηφία των οποίων
ελέγχεται και πιστοποιείται από την εταιρεία σας, την απαλλαγή για το έτος 2021
του κόστους ετήσιου επανελέγχου πιστοποίησης ασφαλούς εγκαταστασης και
λειτουργίας , λαμβάνοντας υπόψιν σας ότι οι εγκαταστάσεις και τα παιχνίδια μας
χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα έως καθόλου.
Αντιλαμβανόμενοι παράλληλα ότι κάτι τέτοιο θα έπληττε τα οικονομικά
συμφέροντα της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., σε ένα βαθμό, εκτιμούμε ότι η απαλλαγή για το έτος
2021 του κόστους ετήσιου επανελέγχου πιστοποίησης ασφαλούς εγκατάστασης
και λειτουργίας των παιδότοπων θα μπορούσε να προκύψει μέσω του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Αναλυτικά αναφέρουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι Δ.Ε.Κ.Ο.
του Υπουργείου Ανάπτυξης θα μπορούσε να επιδοτηθεί, από το Υπουργείο, για το
κόστος επανελέγχου των παιδότοπων και η παρεχόμενη από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
υπηρεσία προς τους ιδιοκτήτες παιδότοπων να είναι χωρίς χρέωση.
Ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση και συνεργασία την οποία ούτως η
άλλως έχετε επιδείξει και στο παρελθόν, ανταποκρινόμενοι σε διάφορα αιτήματα
του συλλόγου μας.
Είμαστε στη διάθεση σας να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση καταστεί
αναγκαία.
Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος του Σ.Π.Ε
Μαρίνου Ευτυχία

Η Γ. Γραμματέας
Τσάκωνα Άρτεμις

