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  EΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                            

Λευκάδα, 23/3/2020 

                                                                                      Αρ. Πρωτ:531 

 

                                                                                          ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομικών 

          κ. Χρήστο  Σταϊκούρα 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  

Σας συγχαίρουμε πραγματικά για τον τρόπο που αντιμετωπίζετε την κρίση αυτή που 

βιώνει η χώρα μας  και είμαστε στο πλευρό σας  με κάθε συλλογική και ατομική 

ευθύνη. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις, για την τρίτη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των 

οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού, δόθηκε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της 

Παρασκευής η λίστα με όλες τις κατηγορίες εταιρειών, επαγγελματιών και 

εργαζομένων που θα λάβουν τα μέτρα ενίσχυσης από το 2ο και το 3ο πακέτο που 

εξήγγειλε η κυβέρνηση.  

Γνωρίζουμε ότι αυτή η λίστα στο στάδιο αυτό είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται 

με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης, αλλά το 

Επιμελητήριο Λευκάδας θα ήθελε να επισημάνει ότι η λίστα αυτή δεν διευκρινίζεται 

αν αφορά επιχειρήσεις που λειτουργούν όλη τη διάρκεια του έτους ή και 

επιχειρήσεις εποχικής  λειτουργίας  που θα άνοιγαν τον Απρίλιο ενόψει της θερινής 

σεζόν.  

Δεδομένου του ισχυρότατου πλήγματος στην οικονομία της τοπικής κοινωνίας, 

αιτούμαστε όπως εξετάσετε να συμπεριληφθούν και οι εποχικές επιχειρήσεις και 

συγκεκριμένα: 

1)Επιχειρήσεις εστίασης που θα άνοιγαν και θα λειτουργούσαν από τον Απρίλιο 

ενόψει της τουριστικής περιόδου, δεδομένου ότι λειτουργούν αποκλειστικά με το 

τουριστικό κοινό οπότε το delivery και το take away δεν θα έχει σημασία στις 

περιπτώσεις αυτές. 

  

2)  Εμπορικές τουριστικές επιχειρήσεις(πχ τουριστικά καταστήματα με είδη δώρων), 

που θα άνοιγαν και θα λειτουργούσαν τον Απρίλιο ενόψει της τουριστικής 

περιόδου.  
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3)Εποχιακά mini markets, που θα άνοιγαν και θα λειτουργούσαν τον Απρίλιο ενόψει 

της τουριστικής περιόδου και θα πρέπει να ενταχθούν στα μέτρα της τετράμηνης 

αναστολής ρυθμίσεων, δεδομένου ότι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις  τους. 

 

Επιπρόσθετα,  στους ανακοινωθέντες ΚΑΔ δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες 

που πλήττονται όπως μεσίτες, ιατροί, ασφαλιστές κτλ. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε από τώρα την κατάσταση που θα 

επικρατεί από τον Απρίλιο και μετά, αλλά αναμφισβήτητα η φετινή τουριστική 

χρονιά έχει πληγεί, οπότε θα πρέπει να διευκρινιστεί αν τα μέτρα αφορούν και τις 

τουριστικές εποχικές επιχειρήσεις.  

Έχουμε την πεποίθηση ότι τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Κυβέρνηση, 

ήδη εξετάζετε το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την παροχή ρευστότητας και 

λοιπών διευκολύνσεων σε περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις 

οικονομικές συνέπειες της έξαρσης του κορονοϊού. Προσωπικά σας παρακαλώ 

όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην καταρρεύσει 

η τοπική επιχειρηματικότητα. 

Με εκτίμηση,  

O Πρόεδρος   

 

 

         

      Σωτήρης Σκιαδαρέσης 
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