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Θέμα : Οικονομική στήριξη για την επιβίωση του κλάδου των παιδοτόπων

Προς
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση

Κύριοι,
Έχουμε αποστείλει σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς επιστολές στις οποίες
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.
Με την παρούσα μας επιστολή υποβάλουμε επιπλέον προτάσεις για μέτρα στήριξης τα
οποία σας παραθέτουμε.

Υπουργείο Οικονομικών
1. Επαναφορά του μέτρου της υποχρεωτικής καταβολής μειωμένου μισθώματος κατά 40%
για όλους (ανεξαρτήτως επιπέδου επιτήρησης) έως την λήξη της πανδημίας με ταυτόχρονη
χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων των ιδιοκτητών των ακινήτων.
2. (ΑΝ)Επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και 5: Επαναφορά των ελαχίστων δικαιούμενων ποσών
σε όλους, ανεξαρτήτως έναρξης λειτουργίας και ΚΑΔ (χωρίς άλλες προυποθέσεις) στα
χρηματικά ποσά που δόθηκαν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 1 και 2, προσαυξημένα
κατά 50% (λόγω της μείωσης που επήλθε στην επιστρεπτέα προκαταβολή 3 ).
3. καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης 800 ευρω σε επιχειρήσεις και εταίρους με ΚΑΔ
παιδότοπου (ανεξαρτήτως έναρξης λειτουργίας και σειράς), για όσο διάστημα διαρκεί η
πανδημία.
4. Αναστολή πληρωμής των ρυθμισμένων πάσης φύσεως υφιστάμενων οφειλών μας προς κάθε
αρμόδιο φορέα και αρχή έως την λήξη της πανδημίας και στη συνέχεια ένταξη τους σε
ευνοϊκή ρύθμιση 120 άτοκων δόσεων με έναρξη πληρωμής πρώτης δόσης τον Οκτώβριο του
2021.
5. Νομοθετική εισαγωγή ευνοϊκής ρύθμισης 120 άτοκων δόσεων για όλες τις ήδη υφιστάμενες
υποχρεώσεις μας, καθώς και για όσες δημιουργηθούν έως την λήξη της πανδημίας με
έναρξη πληρωμής πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.

Υπουργείο Ανάπτυξης
1. Ορισμός του ΚΑΔ παιδότοπου (ανεξαρτήτως έναρξης λειτουργιας και σειράς) ως
επιλέξιμου έως και την 31-12-2022 χωρίς προυποθέσεις, για ένταξη σε κάθε είδους
επενδυτικό ή αναπτυξιακό ή άλλο πρόγραμμα, εγχώριο ή ευρωπαικό .Για την κάλυψη της
ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει
ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι
δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των ευρωπαικών
προγραμμάτων, τις τράπεζες ή ιδιωτών. Στην περίπτωση που τίθενται περιορισμοί από το
Ευρωπαϊκό πλαίσιο, ευέλικτη διαμόρφωση της εφαρμοστικής νομοθεσίας
Υπουργείο Εργασίας
1. Αναστολή πληρωμής των ρυθμισμένων υφιστάμενων ασφαλιστικών οφειλών μας έως την
λήξη της πανδημίας και στη συνέχεια ένταξη τους σε ευνοϊκή ρύθμιση 120 άτοκων δόσεων
με έναρξη πληρωμής πρώτης δόσης τον Οκτώβριο του 2021
2. Επαναφορά της έκπτωσης κατά 25 % των προσωπικών ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ
μέχρι τη λήξη της πανδημίας.

3. Νομοθετική εισαγωγή ευνοϊκής ρύθμισης 120 άτοκων δόσεων για όλες τις ήδη υφιστάμενες
υποχρεώσεις μας, καθώς και για όσες δημιουργηθούν έως την λήξη της πανδημίας με
έναρξη πληρωμής πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.
4. Συνέχεια θέσης σε αναστολή του προσωπικού μας σε ποσοστό έως και 100% για όσο
διάστημα διαρκεί η πανδημία.
Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση, σε αντίθετη περίπτωση ο κλαδος μας θα καταστραφεί
σχεδόν ολοκληρωτικά.

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος
Μαρίνου Ευτυχία

Η Γ.Γραμματέας
Τσάκωνα Άρτεμις

