
 

 

ΕΠΙΣΟΛΗ  

 

 ΩΜΑΣΕΙΟ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ ΕΛΛΑΔΟ 

Αριθμός μητρώου Α.Μ.33041  

ΕΔΡΑ : Αθήνα  

Τηλέφωνο επικοινωνίας  

Πρόεδρος :Δακανάλης Δημήτριος 6937073165 

Γραμματέας: Όλγα Αλεμπούμπα 6907553259 

Email : sw.p.a.e.2020@gmail.com 

 

Αξιόηιμερ/μοι  

Τα ςπραγσγηθά πάξθα - ινύλα  Παξθ όπσο ζαο έρνπκε ήδε ελεκεξώζεη είναι ένας πολύ ιδιαίτερος κλάδος .Ο 

θσδηθόο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ν ίδηνο αιιά ζηελ πξάμε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: 

 

1. Μόληκεο εγθαηαζηάζεηο. 

2. Πεξηνδεύσλ εγθαηαζηάζεηο έσο 120 κέξεο (ηα ιεγόκελα ζηέθηα). 

3. Πεξηνδεύσλ εγθαηαζηάζεηο από 1 έσο 15 κέξεο (παλεγύξηα , εκπνξνπαλεγύξεηο , πνιηηηζηηθέο δξάζεο). 

 

Μεηά από έλα ρξόλν, ( ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θαη παξαπάλσ ιόγν ηεο επνρηθόηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο ) 

,βιέπνπκε θσο ζηελ άθξε ηνπ ηνύλει θαη έρνπκε ειπίδεο όηη ζα πξνρσξήζνπκε ζε άλνηγκα θαη ζε πξν covid επνρέο. 

Υπάξρεη ηεξάζηην νηθνλνκηθό πξόβιεκα ζηνλ θιάδν  ηδηαηηέξσο ζηηο ππνθαηεγνξίεο 2 θαη 3. 

Γηα λα μεθηλήζεη ινηπόλ μαλά ε εξγαζία καο αξρηθά ρξεηαδόκαζηε ξεπζηόηεηα γηα λα πάξνπκε κέξνο ζηηο 

εθάζηνηε δεκνπξαζίεο ( πνπ θαη απηέο νη Δήκνη δελ ζέινπλ λα ηηο πξνεηνηκάζνπλ ) γηα λα θαηνρπξώζνπκε κέξνο. 

Ακέζσο κεηά πξέπεη λα πάξνπκε  πηλαθίδεο ηνλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ (έρνπλ ηεζεί ζε αθηλεζία ) , λα πιεξώζνπκε 

ηα ηέιε θπθινθνξίαο ,λα   μαλά αζθαιίζνπκε θαη  λα πεξάζνπλ έιεγρν Κ.Τ.Ε.Ο. Πεηξέιαηα γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ 

κεραλεκάησλ είλαη έλα εμηξά έμνδν εθθίλεζεο, όπσο θαη ε εγθαηάζηαζε λεξνύ θαη ξεύκαηνο. 

Όια απηά πνπ ζαο αλαθέξνπκε παξαπάλσ είλαη ηα βαζηθά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη 

νπζηαζηηθή επαλεθθίλεζε ηνπ θιάδνπ καο. Μεηά από έλα ηόζν κεγάιν ρξόλν αθηλεζίαο θαη κε άδεηα ηακεία δελ ζα 

κπνξέζνπκε λα ηα θαηαθέξνπκε. Δελ είκαζηε θιάδνο πνπ γπξλάκε ην θιεηδί ζηελ πόξηα θαη μεθηλάκε. 

Τα νξγαλσκέλα δίθηπα ηνπ θιάδνπ καο δεηάλε από ηνλ ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ παξάηαζε γηα έλα εμάκελν ησλ 

κεησκέλσλ ελνηθίσλ θαη από ην ππνπξγείν Εξγαζίαο ηελ παξάηαζε ηζρύο ησλ αλαζηνιώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, κε βάζε 

ηε κεησκέλε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο. Επίζεο δεηάκε κείσζε θαηά 50% ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα λα εληζρπζεί ε 

απαζρόιεζε. 

Ζεηνύκε λα δνζεί θεθάιαην θίλεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο καο κέζσ θάπνηνπ παθέηνπ ζηήξημεο ώζηε λα 

αληηκεησπίζνπκε ηπρόλ πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο θαη λα κπνξέζνπκε λα γπξίζνπκε θαηά έλα πνζνζηό εθεί πνπ ήκαζηαλ 

πξν covid 19, λα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ όιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ καο ώζηε λα κελ κπνπλ ινπθέηα.  

Είκαζηε ήδε ιίγνη Έιιελεο επηρεηξεκαηίαο θαη δερόκαζηε αζέκηην αληαγσληζκό από επηρεηξήζεηο γεηηνληθώλ 

θξαηώλ πνπ δξνπλ ρσξίο όια ηα παξαπάλσ.  

Δελ ζέινπκε απηό ην παξαδνζηαθό επάγγεικα ηνπ ηόπνπ καο λα εθιείςεη. 

 

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθν κατανόθςι ςασ και ελπίηουμε να δείξετε τθν δζουςα προςοχι ςτα 
προβλιματα μασ αλλά και τθν απαραίτθτθ κζρμθ για τθν επίλυςθ τουσ. 

Είμαζηε ζηην διάθεζη ζαρ για διεςκπινήζειρ   

 

  

 

 

 

 

Ημερομηνία 26/3/2021 

Αριθμός πρωτοκόλλου 1018 
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93211002 ΤΠΗΡΕΙΕ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ 

92331000 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΝΗΓΤΡΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 
92331001 ΤΠΗΡΕΙΕ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ 
92720000 ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
92331003 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΚΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ 
93291106 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΚΟΤ ΑΝΑΦΤΥΗ 
93210000 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΑΡΚΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΘΕΜΑΣΙΚΧΝ ΠΑΡΚΧΝ 
93191300 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΥΕΣΙΚΕ ΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 
93291900 ΔΙΑΦΟΡΕ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Π.Δ.Κ.Α. 

 

 

 

 

                                                                           

 -Ο πρόεδροσ- 

Δακανάλθσ Δθμιτριοσ 

 

 -Η γραμματζασ- 

Αλεμποφμπα 

 Όλγα 

 

 


