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Θέμα: Μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας
του κορωναϊού.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Είναι πλέον φανερό σε όλους μας ότι η εξάπλωση της πανδημίας του κορωναϊού και οι
διαστάσεις που έχει πάρει σε παγκόσμιο επίπεδο μας έχουν φέρει αντιμέτωπους με
καταστάσεις που είναι πρωτόγνωρες και έχουν επηρεάσει όχι μόνο την καθημερινότητα, αλλά
πολύ περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα του συνόλου των πολιτών, δυστυχώς με
δυσμενείς επιπτώσεις.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούμε εξαρχής όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
διαχειριστεί αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και πιστεύουμε πως το σύνολο των
μέτρων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για το
γεγονός ότι αρκετά από τα μέτρα που έχει προωθήσει το Επιμελητήριο Κυκλάδων αλλά και
σύσσωμη η επιμελητηριακή κοινότητα έχουν υιοθετηθεί.
Όμως, από την εφαρμογή της καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, αναπόφευκτα
κλιμακώθηκε η πτώση του τζίρου και των λιγοστών επιχειρήσεων που έχουν μείνει ανοικτές.
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων δέχεται τις τελευταίες ημέρες σωρεία ερωτημάτων αλλά και
αιτημάτων από τα μέλη του, που στο σύνολό τους συγκλίνουν στο να ληφθούν οριζόντια
μέτρα στήριξης για όλες τις επιχειρήσεις, είτε έχουν κλείσει, είτε μένουν ανοικτές αλλά
διαπιστωμένα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της εφαρμογής των πρόσφατων έκτακτων
μέτρων.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι Κυκλάδες είναι μια περιοχή, όπου η
επιχειρηματικότητα παρουσιάζει διακριτές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες. Γνωρίζετε ήδη ότι
η περίοδος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεών μας περιορίζεται κατά κύριο λόγο στην
καλοκαιρινή σεζόν, η οποία δεν είναι και ίδια σε διάρκεια για όλα τα νησιά. Τα έσοδα που
προκύπτουν από την κάθε σεζόν είναι αυτά που κρατούν ζωντανά τα νοικοκυριά όλο τον

υπόλοιπο χρόνο και εξασφαλίζουν την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων την επόμενη
χρονιά.
Νησιά, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, ήδη μετρούν σημαντικές απώλειες από τους μήνες
Μάρτιο-Απρίλιο, ενώ η περίοδος του Πάσχα έχει χαθεί για όλο το νομό. Επιπλέον, είναι αβέβαιο
το πότε θα επανέλθει η ομαλοποίηση της κατάστασης και η επαναλειτουργία των
επιχειρήσεων.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κάθε μέρα που χάνεται είναι ζωτικής σημασίας και έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα για το μέλλον και τη βιωσιμότητα των κυκλαδικών επιχειρήσεων.
Παρόλο που βλέπουμε ότι είναι δυναμικές οι εξελίξεις και συνεχίζεται η ένταξη νέων ΚΑΔ,
θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους έχει
επηρεαστεί. Πιο συγκεκριμένα:


Να συμπεριληφθούν στα μέτρα στήριξης, εκτός από τις επιχειρήσεις των οποίων έχει
ανασταλεί η λειτουργία, και όλες οι επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία, υπό
την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται πως ο κύκλος εργασιών τους έχει επηρεαστεί σε
σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή των πρόσφατων έκτακτων μέτρων.



Η ένταξη των επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης να γίνεται με βάση όχι τον κύριο ΚΑΔ,
αλλά το ΚΑΔ όπου διαπιστωμένα πραγματοποιείται τζίρος.



Να επιταχυνθεί η αντιμετώπιση του θέματος των μεταχρονολογημένων επιταγών
προκειμένου το τέλος του μήνα να μας βρει έτοιμους, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος των
επιταγών έχει ως ημερομηνία συνήθως την τελευταία μέρα κάθε μήνα.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κατανοούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και των
νέων συνθηκών που δημιουργούνται και είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα
με την ταχύτητα που επιβάλλεται εκ των συνθηκών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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