
 

Ερµούπολη, 13 Ιουλίου 2020 
Αρ. Πρωτ.: 5.097 

Προς 
Υφυπουργό Οικονομικών 
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο 
e-mail: yfyp.fpdp@minfin.gr 
τηλ: 210 3375718-9 /-788 
 

Κοινοποίηση: πίνακας αποδεκτών 
 
Θέμα: «Έκπτωση 40% στα πληρωτέα ενοίκια επαγγελματικής στέγης» 

 

Αξιότιμε κύριοι Υφυπουργέ, 

 

Μετά από τη δημοσίευση της απόφασή σας για παράταση του μέτρου έκπτωσης στα 
πληρωτέα ενοίκια επαγγελματικής στέγης κατά 40% και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα 
θέλαμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι έχετε συμπεριλάβει στην 
απόφαση αυτή έναν μεγάλο αριθμό ΚΑΔ που έχουν πληγεί και εξακολουθούν να πλήττονται 
από τα πρόσφατα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωναϊού. 

Σας κοινοποιούμε επίσης, για ενημέρωσή σας, την με αρ. πρωτ.: 3766/27-5-2020 επιστολή-
παρέμβαση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στην οποία αναφερόμασταν στο θέμα αυτό. 

Θα θέλαμε ωστόσο να επισημάνουμε το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή έχει εξαιρεθεί 
ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που δραστηριοποιούνται σε 
αμιγώς τουριστικές περιοχές, όπως οι Κυκλάδες, που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά, άμεσα 
ή έμμεσα, από τον τουρισμό. 

Η κατάσταση των επιχειρήσεων αυτών έως σήμερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τραγική, 
ειδικά σε νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, στα οποία οι επιχειρήσεις εξαρτούσαν σε 
μεγάλο βαθμό την αύξηση του τζίρου τους και από την κρουαζιέρα. 

Για το λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητο και σας ζητούμε να επανεξετάσετε την ένταξη στο 
μέτρο αυτό και των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου 
εργασιών τους πάνω από 40%, προκειμένου να στηριχθεί η προσπάθειά τους για επιβίωση 
και διατήρηση των θέσεων εργασίας.  

Με εκτίμηση, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
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Πίνακας αποδεκτών 
 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη 
e-mail: minister.sec@mnec.gr 
 
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
e-mail: ministeroffice@minfin.gr 
 
Υπουργό Τουρισμού, κ Χάρη Θεοχάρη 
e-mail: mintourismgr@gmail.com 
 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη 
e-mail: minister@yna.gov.gr  
 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
κ. Ιωάννη Βρούτση 
e-mail: ypourgos_erg@yeka.gr 
 
 Βουλευτές Κυκλάδων 

κα Αικατερίνη Μονογυιού 
κ. Φίλιππος Φόρτωμας   
κ. Νικόλαος Συρμαλένιος  

 κ. Γεώργιος Λεονταρίτης - Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων 
 Επαγγελματικοί Φορείς – Σύλλογοι Κυκλάδων  
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