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Προς
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά και την δεύτερη δια ζώσης επαφής μας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας
την 07-07-2020 κατά την οποία σας αναπτύξαμε την εξαιρετικά δεινή θέση στην οποία
έχουν περιέλθει οι επιχειρηματίες του κλάδου μας και μετά την θετική σας ανταπόκριση για
εξεύρεση λύσης επιβίωσης σε πιθανή πρόταση του Συλλόγου μας, σας παραθέτουμε την
παρακάτω πρόταση ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση.

Θέμα: Αίτημα καταβολής αποζημίωσης-επιδότησης
Με την επιστολή μας σας εκφράζουμε την απόγνωση και την αγωνία των
επιχειρηματιών του κλάδου μας.
Ο κλάδος μας βιώνει την απόλυτη καταστροφή! Τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων
λειτουργίας παιδοτόπων έχουν λάβει πλέον μορφή χιονοστιβάδας με αποτέλεσμα ο κλάδος
μας να τείνει προς εξαφάνιση και οι επιχειρηματίες και οι οικογένειες τους να οδηγούνται
σε οικονομική εξαθλίωση.
Με δεδομένο τα υπέρογκα έξοδα λειτουργίας των επιχειρήσεων μας, λόγω του ότι οι χώροι
μας είναι μεγάλοι και αυτό συνεπάγεται υψηλά κόστη συντήρησης και λειτουργίας

(ενοίκια, ΔΕΚΟ κλπ) και με δεδομένο ότι έχουμε αναγκαστεί, από την επαναλειτουργία μας
την 17η Ιουνίου 2020, να λειτουργούμε χωρίς τον βασικό μας εξοπλισμό (κάτι το οποίο δεν
έχει απαιτηθεί από κανένα άλλο κλάδο) όπως επίσης και με την μισή μας πληρότητα, οι
επιχειρήσεις μας μετά και την δεύτερη αναστολή λειτουργίας τους, αδυνατούν πλέον να
επιβιώσουν.
Για όλους τους παραπάνω λόγους,
Αιτούμεθα αποζημίωση-επιδότηση 3.000,00 € μηνιαίως για τους επόμενους 4 μήνες
τουλάχιστον, για κάθε νόμιμα λειτουργούσα επιχείρηση με ΚΑΔ παιδότοπου (ανεξαρτήτως
σειράς και έναρξης λειτουργίας). Το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης πρότασης δεν
υπερβαίνει τα 10.000.000,00 με 12.000.000,00 €. Αν δε η συγκεκριμένη αποζημίωση δοθεί
αποκλειστικά και μόνο σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις παιδοτόπων, κάτι το οποίο
θα αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας τους και το ετήσιο πιστοποιητικό ασφαλούς
εγκατάστασης και λειτουργίας, ενδέχεται το συνολικό κόστος χορήγησης της παραπάνω
ενίσχυσης να είναι αρκετά μικρότερο.
Όπως βοηθήσατε τις επιχειρήσεις θεάτρων και κινηματογράφων, επιδοτώντας τις κενές
θέσεις τους, όπως αποζημιώνετε τις επιχειρήσεις των τουριστικών λεωφορείων, βοηθήστε
και τις δικές μας επιχειρήσεις, των οποίων η πτώση του τζίρου αγγίζει το 90%, να
επιβιώσουν, υιοθετώντας την ανωτέρω πρόταση μας σε συνδυασμό με όλα τα άλλα μέτρα
στήριξης που έχετε ήδη εξαγγείλει. Με την προτεινόμενη πρόταση στήριξης θα επιβιώσουν
όχι μόνο οι επιχειρηματίες του κλάδου και οι οικογένειες τους, αλλά και οι εργαζόμενοι στις
επιχειρήσεις μας, των οποίων οι θέσεις εργασίας υπό τις παρούσες συνθήκες είναι πολύ
δύσκολο να διατηρηθούν, εάν δεν μας βοηθήσετε.
Είμαστε στη διάθεση σας να παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση
απαιτηθεί για την υλοποίηση της πρότασης επιβίωσης του κλάδου μας.
Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος του ΣΠΕ
Μαρίνου Ευτυχία

Η Γ.Γραμματέας
Τσάκωνα Άρτεμις

