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ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση μηχανημάτων POS στα καταστήματα –μέλη του Συνδέσμου μας
Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,
Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΄΄ΠΑ.Σ.Κ.Κ.Ε.ΔΙ.΄΄ ιδρύθηκε το 2015 με την 402/16-02-15 απόφ. Του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και αριθμεί σήμερα περί τις 30.000 μέλη – καταστήματα
εστίασης σε όλη των Ελλάδα, διότι είναι η συνέχεια του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης ( ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.), που ιδρύθηκε το 2004 με την
υπ΄ αριθ. 19242/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Μεταξύ των σκοπών του είναι:
•

Η συνένωση όλων των μελών που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών,
επαγγελματικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων,
στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

•

Η επεξεργασία και διαμόρφωση τουριστικής πολιτικής για την περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή της, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας.

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση της Κυβέρνησης, θα είναι υποχρεωτική η χρήση (από
1/1/2016), πλαστικού χρήματος, εκ μέρους των πολιτών σε όλες τις συναλλαγές τους,
προκειμένου να “χτίσουν” το αφορολόγητο όριο. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις
(συμπεριλαμβανόμενων και των καταστημάτων εστίασης & διασκέδασης) θα πρέπει να
εγκαταστήσουν μηχάνημα POS για διεκπεραίωση των συναλλαγών τους.
Στο πλαίσιο αυτό θα εκτιμούσαμε να έχουμε μία προσωπική συνάντηση μεταξύ μας ,
προκειμένου να συζητήσουμε και να εξετάσουμε πιθανούς όρους και προϋποθέσεις συνεργασίας μας, όσον αφορά τη δυνατότητα απόκτησης τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών πληρωμής (POS) από τα καταστήματα –μέλη μας για άμεση εξυπηρέτηση των πελατών τους που επιθυμούν να πληρώνουν με χρεωστικές, πιστωτικές
ή προπληρωμένες κάρτες.
Σε αναμονή της απάντησής σας, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη
πληροφορία και διευκρίνιση.
Θεσσαλονίκη, 29/09/2016
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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