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Προς : 
- Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα 
- Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο 
- Υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη 
- Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση 
	
 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Στις 13/4/2020, αποστείλαμε σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία και 
φορείς επιστολή, στην οποία περιγράψαμε αναλυτικά, αφενός την ιδιαιτερότητα  

των επιχειρήσεων μας, των οποίων το κύριο αντικείμενο είναι η ψυχαγωγία και 

η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, αφετέρου τους λόγους για τους 

οποίους οι επιχειρήσεις μας έχουν δεχθεί σοβαρότατο οικονομικό πλήγμα το 
οποίο πλέον μας οδηγεί όχι μόνο σε οικονομική  κατάρρευση αλλά και σε 

σφράγιση και απώλεια θέσεων εργασίας.  

Επίσης στην ως άνω επιστολή μας αποτυπώσαμε τις προτάσεις μας για 
την λήψη εκ μέρους σας μέτρων ανακούφισης, τα οποία όμως είναι ήδη 

ανεπαρκή,   καθώς τα δεδομένα αλλάζουν προς το χειρότερο  δεδομένου και 

ότι η αναστολή λειτουργίας, στην οποία θέσατε τις επιχειρήσεις μας από τις 
11/3, θα συνεχιστεί για μεγάλο ακόμη χρονικό διάστημα,  

 



Σε συνέχεια της προηγούμενης ως άνω επιστολής μας και λόγω της 

χειροτέρευσης της κατάστασης όσον αφορά τις επιχειρήσεις μας υποβάλλουμε 
με την παρούσα μας επιστολή επιπλέον προτάσεις για μέτρα ενίσχυσης που 

εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να συμβάλουν  στην επιβίωση  των 800 περίπου 

επιχειρήσεων μας και στη διάσωση των 6.500 περίπου θέσεων εργασίας.  
 

 

Οι προτάσεις μας είναι οι κάτωθι : 

1) Μηδενικό κόστος ενοικίων των επιχειρήσεων μας, για όσο διάστημα 
αυτές τελούν  σε καθεστώς  αναστολής .  

2) Μείωση των ενοικίων μας, κατά 70%  για ένα  τουλάχιστον  έτος ,με 

ταυτόχρονη  χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων των ιδιοκτητών των 
ακινήτων.  

3) Επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων μας για ένα 

τουλάχιστον έτος.  
4) Παράταση των πάσης φύσεως υφιστάμενων ρυθμίσεων προς κάθε 

αρμόδιο φορέα και αρχή για ένα έτος.  

5) Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13% για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες μας. 
6) Χρησιμοποίηση αδιάθετων κεφαλαίων ΕΣΠΑ με τη μορφή 

επιχορήγησης για  εγκαταστάσεις επαγγελματικού εξοπλισμού. 

7) Θέσπιση κινήτρων γ ια ενίσχυση της απασχόλησης 
8) Πρόβλεψη ευνοϊκής ρύθμισης 120 άτοκων δόσεων για όλες τις ήδη 

υφιστάμενες υποχρεώσεις,  καθώς και για όσες δημιουργηθούν έως την 

31-03-2021 με έναρξη πληρωμής πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 
2021.   

9) Πάγωμα δόσεων δανείων των επιχειρήσεων για περίοδο 12 μηνών και 

δυνατότητα χρηματοδότησης με άτοκο κεφάλαιο κίνησης με γρήγορες 

διαδικασίες και χωρίς αποκλεισμούς. 
10) Απομείωση δανείων σύμφωνα με βιώσιμες μελέτες των επιχειρήσεων. 

11) Παράταση εξόφλησης επιταγών που έχουν εκδοθεί, 3 μήνες  μετά την 

καταληκτική ημερομηνία  επαναλειτουργίας μας. 
12) Παράταση του χρόνου που απαιτείται για την  προσαρμογή  στις 

διατάξεις του ΦΕΚ 2213/8-6-19 και ειδικά στο άρθρο 13 , που αφορά  



Μεταβατικές -Καταργούμενες Διατάξεις,  για 12 τουλάχιστον μήνες από 

την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων μας. 
 

 

Αν δεν στηριχθεί ο κλάδος μας, θα οδηγηθούμε δυστυχώς στο κλείσιμο των 
επιχειρήσεων με βαρύ αντίκτυπο στην ίδια την οικονομία, την απασχόληση και 

την κοινωνική «συνοχή».  

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τα αιτήματά μας και να 

παράσχουμε όποιες διευκρινίσεις ή στοιχεία κριθούν απαραίτητες για την 
επίλυση των πολλών και σοβαρών  προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι 

οι ιδιοκτήτες παιδότοπων.		

 

Με τιμή, 
Η πρόεδρος του ΣΠΕ 

 

 

	

Μαρίνου	Ευτυχία		
	

	
	


