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Κοινοποίηση: ως πίνακας αποδεκτών 
 
Θέμα: «Μέτρα στήριξης εμπορικών επιχειρήσεων σε τουριστικές περιοχές» 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες επιστολές μας, οι ανατροπές που έχουν επέλθει 
στην καθημερινότητα όλων μας από την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, επιφύλαξαν 
οδυνηρές επιπτώσεις στην οικονομία για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Αναγνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει πράξει ότι ήταν δυνατόν προκειμένου αφενός να 
διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, αφετέρου να στηρίξει την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, 
ωστόσο διαπιστώνεται καθημερινά ότι το μέγεθος της ζημίας δεν θα μπορέσει να καλυφθεί 
και η είσοδος σε ένα νέο κύκλο ύφεσης είναι αναπόφευκτη. Το στοίχημα για κάθε οικονομία 
θα είναι να εξασφαλίσει μια ελεγχόμενη πορεία εντός της ύφεσης, με τις μικρότερες δυνατές 
απώλειες, δείχνοντας κοινωνική ευαισθησία, δικαιοσύνη και ευελιξία.  
 
Μέσα σε αυτό το δυναμικό κύκλο περιορισμών, αποφάσεων, οδηγιών και μέτρων στήριξης,  
φοβούμαστε ότι  έχει διαφύγει ένα σημαντικό κομμάτι της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας, το οποίο θεωρούμε απαραίτητο και δίκαιο να ενταχθεί στα μέτρα 
στήριξης.   
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Εμπορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε 
αμιγώς τουριστικές περιοχές όπως τα νησιά μας, εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά, άμεσα ή 
έμμεσα από την τουριστική δραστηριότητα, για μια σειρά από λόγους που ευθύνονται είτε 
μεμονωμένα είτε συνδυαστικά:  

α. ο πληθυσμός των περισσότερων νησιών είναι ελάχιστος συνεπώς δεν μπορεί να 
στηρίξει τη λειτουργία τους 

β. μειώνεται δραματικά κατά τη χειμερινή περίοδο συνεπώς δεν μπορεί να στηρίξει τη 
λειτουργία τους 

γ. τα διακινούμενα είδη ή οι προσφερόμενες υπηρεσίες, απευθύνονται σε επισκέπτες 
δ. η δραστηριότητά τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λειτουργία των καταλυμάτων ή 

των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Έτσι, α) επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους με διοικητική απόφαση 
αντιμετωπίζουν όλο αυτό το διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργώντας σε νησιά χωρίς 
επισκέπτες και β) επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους και επαναλειτούργησαν βάσει 
του σχεδίου επανεκκίνησης, αντιμετωπίζουν τώρα το ίδιο πρόβλημα με τις πρώτες, αφού 
εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τον τουρισμό.  
 
Οι φάσεις επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας, δεν έφεραν καμία αλλαγή στα 
νησιά μας, αφού δεν υπάρχουν καταναλωτές, δηλαδή επισκέπτες. Από την άλλη πλευρά, η 
άρση των περιοριστικών μέτρων στον τουρισμό, με το άνοιγμα των συνόρων, επαναφορά των 
αεροπορικών  συνδέσεων και επαναλειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, δεν πρόκειται να 
αποκαταστήσει τη ζημία. Ήδη, πολλές μονάδες, δηλώνουν ότι δεν θα λειτουργήσουν και δεν 
έχουν καταχωρηθεί στις μηχανές αναζήτησης καταλυμάτων, και αυτές αποτελούν μέρος μόνο 
της αλυσιδωτής αντίδρασης που θα δημιουργηθεί.  
 
Με τα παραπάνω, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η επαναφορά θα είναι μόνο μερική, σταδιακή 
και αργή, ενώ σε όλο το επόμενο διάστημα, οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται με λειτουργικά 
έξοδα χωρίς να έχουν τζίρο. Αυτό προφανώς θα οδηγήσει σε αδιέξοδο την πλειοψηφία των 
εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται σε αμιγώς τουριστικές περιοχές, για το λόγο αυτό, θεωρούμε 
απαραίτητο να ενταχθούν όσες από αυτές παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους 
πάνω από 40%, στα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τις 
επιχειρήσεις του τουρισμού, προκειμένου να στηριχθεί η προσπάθειά τους για επιβίωση και 
διατήρηση των θέσεων εργασίας.  
 
Με εκτίμηση, 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
 



 

 
Πίνακας αποδεκτών 
 

 Βουλευτές Κυκλάδων 
κ. Ιωάννης Βρούτσης 
κα Αικατερίνη Μονογυιού 
κ. Φίλιππος Φόρτωμας   

 κ. Νικόλαος Συρμαλένιος  
 κ. Γεώργιος Λεονταρίτης - Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων 
 Δήμαρχοι Κυκλάδων 
 Επαγγελματικοί Φορείς – Σύλλογοι Κυκλάδων  

 


