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Τν Παλειιήλην Σωκαηείν Εζηηαηoξίωλ – Καθεηεξηώλ – Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεωλ θαη Σπλαθώλ
Επαγγεικάηωλ Ειιάδαο, πξωηνζηαηώληαο ζηελ ελεκέξωζε ζ’ όιε ηελ Ειιεληθή Επηθξάηεηα, ζε δεθάδεο
ρηιηάδεο κέιε ηνπ , ήηαλ θπζηθό λα ελεξγνπνηεζεί θαη κε αιιεπάιιεια εξωηήκαηα δήηεζε θαηεπεηγόληωο
λα ελεκεξωζεί γηα ηο ηη πραγκαηηθά ζσκβαίλεη θαη ηη πρέπεη λα γλωρίδεη ο ζσλάδειθος
θαηαζηεκαηάρτες κεηά ηελ αλάθιεζε ηες Αδείας ηες Α.Δ.Π.Ι.
Κνηλνπνηνύκε ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κέιε - Ξελνδνρεηαθνύο θνξείο, Σπιιόγνπο, Επηκειεηήξηα,
Ελώζεηο – Σπιιόγνπο –Σνύπεξ Μάξθεη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν, ηα θαίξηα εξωηήκαηα καο πνπ
είρακε δερηεί από ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο θαη ηης απαληήζεης ηοσ Τποσργείοσ Ποιηηηζκού Αρκόδηο
Σκήκα Ο.Π.Ι. ( Οργαληζκός Πλεσκαηηθής Ιδηοθηεζίας).
Οκνινγνύκε όηη όληωο ε Αξκόδηα Υπεξεζία γηα ηα Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα , καο απάληεζε εληόο ωξώλ
όπωο απηό θαίλεηαη από ηα πξωηόθνιια θαη εκεξνκελίεο ηωλ εγγξάθωλ.
Θα παραθαιούζακε οη αλωηέρω θορείς λα ελεκερώζοσλ ηα κέιε ηοσς ιόγω ηες ζεκαληηθόηεηας
ηες θαηάζηαζες γύρω από ηα πλεσκαηηθά δηθαηώκαηα .
Επίζεο ζεωξνύκε όηη ηελ

ελεκέξωζε απηή, ζα πξέπεη λα ηελ ζηεξίμνπλ θαη ηα Μ.Μ.Ε. , δηόηη από

θαλέλαλ άιιο θορέα δελ εηέζεζαλ ηόζο ζεκαληηθά θαη ιεπηοκερή ερωηήκαηα ζηο Τποσργείο.
Εθηόο ηνύηνπ ε παραπιεροθόρεζε θαη νη παρερκελείες, δεκηνύξγεζαλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηνπο
ζπλαδέιθνπο ρξήζηεο.
ΟΤΙΩΓΗ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΚΑΙ ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ ΜΔΣΑ ΣΙ ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΔ ΔΠΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ Ο.Π.Ι.
1. Αλεθιήζε ε άδεηα ηες Α.Δ.Π.Ι. βάζεη ηοσ Νόκο 2121/1993 περί πλεσκαηηθώλ Γηθαηωκάηωλ θαη γηα
δύο τρόληα ηε ιεηηοσργία θαη ηελ δηατείρηζε, ηελ αλαιακβάλεη ο θραηηθός θορέας
Οργαληζκός Πλεσκαηηθής Ιδηοθηεζίας).

Ο.Π.Ι. (

2. Γηα λα κελ ηαιαηπωρούληαη οη ζσλάδειθοη ζηελ προζπάζεηα ηοσς λα επηθοηλωλήζοσλ κε ηοσς
αληηπροζώποσς ηες Α.Δ.Π.Ι. ή κε ηα γραθεία ηες , ελεκερώλοσκε όηη δελ απαληά θαλείς.
3. Όζοη πιήρωζαλ, δελ σπάρτεη ε δσλαηόηεηα απόδοζες Σηκοιογίοσ . Βαζηθό ζηέιετος ηες
Α.Δ.Π.Ι. κας γλωζηοποίεζε όηη ποιύ ζύληοκα ζα αληαποθρηζούλ ζηελ έθδοζε Σηκοιογίοσ.
4. Θα ζσλετίζοσκε λα πιερώλοσκε θαλοληθά Πλεσκαηηθά Γηθαηώκαηα.
5. Ο ηρόπος θαη ε δηαδηθαζία πιερωκής από ηοσς τρήζηες δελ είλαη γλωζηά, δηόηη απαηηείηαη
Τποσργηθή Απόθαζε.
6. Η δηαδηθαζία ιεηηοσργίας – ηο λέο ηηκοιόγηο – έιεγτοη – ειεγθηηθά όργαλα είλαη άγλωζηα , δηόηη
όπως προείπακε απαηηείηαη Τποσργηθή Απόθαζε.
7. Γηα ηα σγγεληθά Γηθαηώκαηα δελ αιιάδεη ηίποηα.
ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ:
Ελεκεξώλνπκε ηνλ θάζε ελδηαθεξόκελν όηη εληόο ηωλ εκεξώλ, ζα γίλεη ελεκέξωζε κε live video (ην νπνίν
ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζην Facebook ηνπ ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.) από ηνλ πξόεδξν ηνπ Παλειιήληνπ
Σωκαηείνπ Εζηηαηόξηωλ – Καθεηεξηώλ – Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεωλ θαη Σπλαθώλ Επαγγεικάηωλ Ειιάδαο
,ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ λνκνζεζία 2121/1993 θαη ζηνλ λέν Νόκν πεξί Πλεπκαηηθώλ Δηθαηωκάηωλ
4481/2017 , ωο επίζεο θαη ζηηο απαληήζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ.
Θπκίδνπκε όηη ν θ. Τζαπαηζάξεο αζρνιείηαη κε ηα Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 18 ρξόληα πξαγκαηνπνηώληαο
εκεξίδεο ελεκέξωζεο ζε 102 πόιεηο .
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