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ΘΕΜΑ:

«Πρόβλημα με την έκδοση Αδειών λειτουργίας τους αντιμετωπίζουν οι εποχικές
τουριστικές επιχειρήσεις εστίασης»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου, επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης, που
δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές (μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια) μέσω του Σωματείου
τους («ΠΑΝΣΕΚΤΕ»), που αριθμεί περί τα 14.500 μέλη, μας ενημερώνουν ότι, υπάρχει σημαντικό
πρόβλημα με την έκδοση των Αδειών λειτουργίας τους, λόγω της εκκρεμότητας ανεξόφλητων
παλιών χρεών. Η πλατφόρμα για τον διακανονισμό των χρεών τους έως τις 28/02/2021, υποτίθεται
ότι θα άνοιγε στις 3 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Όμως, αυτό δεν συνέβη και δεν μπορούν οι ως άνω
επιχειρηματίες να προβούν σε ρύθμιση των χρεών τους, οπότε, στην συνέχεια, δεν είναι εφικτό να
πάρουν την σχετική βεβαίωση και να προχωρήσουν στη σύναψη των συμβολαίων με τους Δήμους
ή την «ΚΕΔ». Οι Δήμοι ζητούν προκαταβολικά το αντίτιμο για το μίσθωμα, ενώ οι επιχειρήσεις
εστίασης δεν έχουν εισπράξεις από την καταστροφική περυσινή χρονιά, λόγω της πανδημίας. Η
τουριστική περίοδος ξεκίνησε και οι επιχειρηματίες του κλάδου δεν μπορούν να λειτουργήσουν,
καθ’ ότι, τους επιβάλλονται πρόστιμα από το Λιμενικό, όταν στήνουν τραπέζια στον εκάστοτε
παραλιακό δρόμο ή πεζόδρομο, αφού δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες Άδειες λειτουργίας
τους.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, ώστε να ανοίξει, άμεσα, η ως άνω πλατφόρμα
διακανονισμού χρεών για τις επιχειρήσεις εστίασης;
2. Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως προς τους κατά τόπους Δήμους, κατεξοχήν των
τουριστικών περιοχών, ώστε να παρασχεθούν στους εν λόγω επαγγελματίες οι σχετικές ως άνω
Άδειες, αφού λάβετε την πρόνοια να εκδοθούν και να παραληφθούν από τους επιχειρηματίες
εστίασης οι απαραίτητες βεβαιώσεις διακανονισμού χρεών, εφόσον πληρώσουν οι τελευταίοι,
τουλάχιστον, την πρώτη δόση των μισθωμάτων τους;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

